Zápis ze schůze Sdružení rodičů
při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 7. 11. 2016
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr07112016_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Informace k maturitním plesům 2017
3. Žádosti o příspěvek
4. Diskuze a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Předseda Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s (dále SR) Ing. Quant zahájil schůzi a
předložil návrh programu – Návrh byl jednomyslně schválen.

2. Paní Pekařová i pan Quant informovali o stavu přípravy maturitních plesů 2017; lednový i
únorový ples je připravován dle harmonogramu a na základě rozhodnutí studentů bude
lednový ples plně nekuřácký; o v případě únorového plesu se o kouření/nekouření bude
hlasovat, dále bude u obou navýšen rozpočet a ochranka plesů bude pokrývat také prostor
vstup pro VIP.

3. Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny k 31. 10. 2016 činil 16.347 Kč a
zůstatek na b/ú 241.714,- Kč.
4. Žádosti o příspěvky z prostředků SR:
1) Prof. Berdychová – lyžařské kurzy
2) Prof. Berdychová – odměny lukostřelba
3) Prof. Berdychová – vánoční volejbal
4) Rada studentů M. Veit – výzdoba Halloween
5) Prof. Hrazdírová – výměnný pobyt Belgie
6) Prof. Pečonka – doprava Corny pohár
7) Prof. Doležel - workshop fyzika
8) Odborná práce SOČ - Václav Ryšlink
9) Prof. Tlustá – přespolní běh
10) Prof. Pašková - Vánoční koncerty
Celkem

6.000,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
3.000,- Kč
11.000,- Kč
2.909,- Kč
1.500,- Kč
4.000,- Kč
4.500,- Kč
9.500,- Kč
44.909,- Kč

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo.

5. Diskuze a různé: Ředitelka školy Dr. Minaříková informovala SR o aktuální situaci
s provozováním školního bufetu, kde SR schválilo příspěvek 2 500,- Kč ve formě mikrovlnné

trouby. Debata o stravování – rodiče mohou navrhnout vhodné recepty. Dále byla
diskutována možná podpora ze strany SR v otázce šatních prostor; k problematice zámků a
kamerového systémů paní ředitelka zjistí ceny pro případné řešení zabezpečení; dále SR
informovala, že den 18. 11. 2016 NEBUDE ředitelské volno. Na závěr uvedla, že 21. 12. 2016
proběhnou DVA Vánoční koncerty a třídní schůzky se budou konat 23. 11. 2016 17:00 h.

6. Další schůze SR proběhne v pondělí 19. 12. 2016 17:00 hod ve sborovně školy.

Závěry schůze – shrnutí:

a. SR přijalo informaci o přípravě maturitních plesů 2017
b. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 44.909,- Kč
c. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven na 19. prosince 2016 v 17:00 ve
sborovně školy
Zapsal:

Správnost ověřila:

Ing. M. Quant – předseda sdružení

M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru

