
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 4. 4. 2011 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr040411_pl.pdf 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 
2. Maturitní plesy 2011 

a. Dodatečné informace (škoda a OSA) 

b. Konečné vyúčtování 

3. Stav na účtech a pohledávky a závazky 

4. Změna peněžního ústavu spravujícího účty RR 

5. Projednání nových žádostí o příspěvek RR 

6. Různé – Diskuse 

 

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR, a předložil ke schválení program schůze RR - 
program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 
 
2. Maturitní plesy 2011: 
 

a) RR byla informována o posledních dvou nevyjasněných otázkách – škodě na zařízení KD 
předložené k úhradě RR (RR odsouhlasila uhrazení škody v požadované výši 5.300 Kč) a 
konečném nákladu na OSA (informace o zaslané úhradě ve výši 38.000 Kč byla RR vzata na 
vědomí) 

b) Konečné vyúčtování plesů – ekonomka RR předložila konečné vyúčtování plesů 2011 (RR jej 
vzala na vědomí bez připomínek) vyúčtování bude zveřejněna na stránkách RR 

 
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a 

pohledávkami - stav na běžném účtu k 31. 3. 2011 činí 535.104,87 Kč, stav pokladny k témuž dni je 

32.935,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky po splatnosti. 

 
4. Na základě rozpravy z předchozích schůzí RR a po doložení srovnání v přístupu obou peněžních 
ústavů RR ing. Quantem a Ing. Hammerbauerem RR jednomyslně přijala rozhodnutí o převedení 
peněžní agendy RR z KB a.s. do ČS a.s. o počátku nového školního roku (tj. 1. 9. 2011) 
 
 
5. RR projednaly následující příspěvky z rozpočtu RR: 
 

a) Příspěvek na květinovou výzdobu  3.000,- Kč prof. Vlčková 

b) Příspěvek na literaturu Lidice      800,- Kč prof. Vlčková 

c) Příspěvek na turnaj v šachu   5.000,- Kč prof. Beran 

d) Příspěvek na školní výlet O4   4.000,- Kč prof. Podpěrová 

e) Příspěvek na poznávací cestu Drážďany 3.900,- Kč  prof. Litmanová 

f) Příspěvek na poznávací cestu Benátky           20.000,- Kč  prof. Kuna 

g) Příspěvek na biologický Kroužek  4.500,- Kč  prof. Špillerová 

h) Příspěvek na výtvarný zájezd   1.100,- Kč  prof. Manina 

i) Příspěvek na knižní dary studentům           25.000,- Kč prof. Minaříková 

Uvolnění prostředků na uvedené příspěvky v celkové výši 67.300,- Kč RR jednomyslně odsouhlasila. 



6. Různé - diskuze.   
 
V rámci diskuze byl Ing. Quant pověřen nákupem knižních poukázek pro studenty a dojednání 
individuální slevy pro jejich nákup.   
 
Termín další schůze RR byl domluven na 6. 6. 2011 v 18:00 ve sborovně školy 
 
 
Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. RR vzala na vědomí informaci o škodě vzniklé na lednovém maturitním plese a souhlasila 
s jejím uhrazením v požadované výši. Dále RR vzala na vědomí informaci o konečném 
vyúčtování plesů 2011. 

 
B. RR rozhodla o změně peněžního ústavu z KB a.s. na ČS a.s. k 1. 9. 2011 

 
C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 67.300,- Kč 

 
D. Ing. Quant zajistí do konce dubna nákup knižních poukázek. 

 
E. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 6. 6. 2011 v 18:00 ve 

sborovně školy 
 
 
Zapsal: 
Ing. Martin Quant – jednatel 
 
Správnost ověřili: 
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel a Martina Pekařová – ekonom 

 


