Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 6. 12. 2010
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr061210_pl.pdf
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Předložení návrhu programu
Maturitní plesy 2011 (Stav příprav - co je zajištěno - smlouvy, vstupenky, personální zajištění)
Stav na účtech a pohledávky a závazky
Informace o výběru příspěvků
Sponzorský dar a nabídka ČS na vedení běžný účtu
Robinco a nová kopírka
Projednání nových žádostí o příspěvek RR
Různé – diskuse

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a zástupce studentů a předložil ke schválení
program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. Maturitní plesy 2011:
a) RR byla informována o stavu příprav:
Vstupenky na oba plesy jsou před dokončením grafické podoby a budou vyrobeny tak, aby byly dány
k prodeji v prvním lednovém resp. posledním lednovém týdnu. Ostatní náležitosti pro každý ples jsou
zajištěny a budou smluvně dokončeny (moderátor na lednový ples) do 20. 1. 2011.
RR projednala znovu hodnu ceny vstupenky k stání a zůstalo platné rozhodnutí z minulé schůze RR, a
to:
Cena jedné vstupenky ke stání pro oba plesy 2011 činí 190,- Kč a cena jedné vstupenky k sezení činí
250,- Kč.
b) za RR organizačně zajistí lednový ples ing. Quant a únorový ples ing. Hammerbauer.
c) Ing. Hammerbauer a ing. Quant zajistí se zástupci KD Kladno termíny plesů na rok 2012
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a
pohledávkami - stav účtu k 6. 12. 2010 činí 372.694,99 Kč a stav pokladny je ke stejnému datu
20.644,- Kč. RR registruje závazky ke KD Kladno splatné v lednu a únoru 2011 ve výši 48 000 Kč. RR
neeviduje žádné pohledávky po splatnosti.
4. Výběr a organizace výběru příspěvků na činnost RR
Paní Pekařová dále informovala o stavu výběru příspěvků (vybráno cca 55 % příspěvků) a předložila
informaci o dílčích výběrech po třídách s tím, že na dalším setkání RR předloží konečné vyúčtování
vybraných příspěvků na rok 2010-11
5. Ing. Quant informoval o sponzorském daru České spořitelny a.s. na ples gymnázia, a v té
souvislosti informoval i o nabídce na spolupráci RR s místní pobočnou ČS. Reprezentantka ČS pro
RR připravila nabídku na vedení b/ú, platební styk a elektronické bankovnictví, která je cenově
zajímavější než současná služba poskytovaná KB. Zároveň z pohledu komfortu obsluhy a umístění
pobočky je ČS pro docházení výhodnější než pobočka KB. O uvedené nabídce se nehlasovalo, ale
bude znovu probrána na příštím setkání RR.

6. Ing. Quant dále informoval o nabídce společnosti Robinco na upgrade kopírovací techniky RR
používané studenty s tím, že RR se dohodla prozatím i s ohledem na nejasný výběr prostředků a
ekonomické výsledky plesů bude nadále využívána původní kopírka s náklady jen za provoz.
K uvedené otázce se RR vrátí na dalším setkání.
7. RR projednaly následující příspěvky z rozpočtu RR:
a) Příspěvek na volejbalový turnaj
b) Příspěvek na turnaj v Piškworku
c) Příspěvek na lyžařský kurz (1A, 1B, 1C a O5)

1.000,- Kč
1.617,- Kč
6.000,-Kč

st. Petr Panoška (4.C)
prof. Pelikánová
prof. Cypris

Uvolnění prostředků na uvedené příspěvky v celkové výši 8.617,- Kč RR jednomyslně odsouhlasila.
8. Různé - diskuze.
Termín další schůze RR byl domluven na 7. 2. 2011 v 18:00

Závěry schůze - shrnutí:
A. Plesy:
1. Pro ples tříd O8A a 4C budou vstupenky připraveny k prodeji v prvním lednovém
týdnu.
2. Pro ples tříd 4A a 4B budou vstupenky připraveny k prodeji v posledním lednovém
týdnu.
3. Cena jedné vstupenky ke stání pro oba plesy 2011 činí 190,- Kč a cena jedné
vstupenky k sezení činí 250,- Kč.
4. Ing. Quant za RR organizačně zajistí lednový a ing. Hammerbauer únorový ples.
B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 8.726,- Kč
C. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 7. 2. 2011 v 18:00 ve
sborovně školy

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

