Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 5. 11. 2012
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr051112_pl.jpg
Program schůze:
Program setkáni RR 5. 11. 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program
Volba paní Ivy Duchoňové za statutárního zástupce RR
Stavy na účtech RR a závazky/pohledávky
Informace k přípravám maturitních plesů 2013
Žádosti o příspěvky – prezentace nových projektů
Různé a termín další schůze RR

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. Na příští RR bude předložena zpráva o
výdajích a příjmech RR za uplynulý školní rok.
2. RR jednomyslně zvolila paní Ivu Duchoňovou za statutárního zástupce RR.
3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a
pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 31. 10. 2012 činil 389.218,- Kč a stav pokladny
50.555,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.
4. S ohledem na úspěšné fungování RR byla výše příspěvků od rodičů do RR pro rok 2012/13
ponechána ve výši 500,- Kč na studenta a rok.
5. Informace k přípravě maturitních plesů – RR byla informována, že všechny průběžné úkoly jsou
ze strany studentů plněny – návrhy vstupenek a pozvánek byly předloženy, návrhy smluv
s moderátory také; zůstává nedořešena jen otázka hudební produkce pro hl. sál což, bude
rozhodnuto do 10. 12. 2012, kdy v 16:30 proběhne další organizační schůzka RR a zástupců
maturitních tříd.
6. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

prof. Mencl – volejbalový turnaj ……….……...........
prof. Manina – zájezd Itálie ……………………........
prof. Litmanová – Pražský literární dům…. ….…….
prof. Smyčková - Ekologická olympiáda ……… …….
prof. Absolonová - soustředění – chem. olympiáda
prof. Berdychová – Indiánská stezka finále ……….
prof. Litmanová – Židovské muzeum …. ….….......
Procházková O4 – školní časopis 2. číslo ..…...…..
prof. Černá – vybavení učebny FRJ ……………….

příspěvek 1.000,- Kč
příspěvek 15.000,- Kč
příspěvek 1.125,- Kč
příspěvek
400,- Kč
příspěvek 1.500,- Kč
příspěvek
300,- Kč
příspěvek 3.000,- Kč
příspěvek 3.000,- Kč
příspěvek 6.000,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 31.325,- Kč.

7. Diskuze – v rámci diskuze byla projednána otázka malé prezentace RR v souvislosti
s poskytování příspěvků z RR, na další schůzi bude předložen návrh na řešení.

8. Termín další schůze RR byl domluven na 10. 12. 2012 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze - shrnutí:
A. Paní Iva Duchoňová byla zvolena statutárním zástupcem RR.
B. RR rozhodla o ponechání výše příspěvku od rodičů na 500,- Kč za studenta ročně
C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 31.325,- Kč
D. Na následující schůzi RR bude předložena finanční zpráva za rok 2011/12
E. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 10. 12. 2012 v 17:30 ve
sborovně školy

Zapsal:
Ing. Martin Quant – jednatel
Správnost ověřili:
Martina Pekařová – ekonom

