Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 9. 6. 2014
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr09062014_pl.pdf
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program setkání, schválení programu
Informace o akci Aktivní Kladno – prof. Vosátková, prof. Pochmanová
Informace ke stavu jednání s panem Hozou (maturitní ples)
Stavy na účtech, pokladna, P/Z
Schválení příspěvků
Přehled pravidel pro příspěvky RR
Různé a termín další schůze

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. Schůze se zúčastnily prof. Vosátková a prof. Pochmanová, aby informovali RR o dalších akcí
projektu Aktivní Kladno. Další akce je plánována na 24. 9. 2014. Má se jednat o program
komponovaný, průchozí, pro rodiče a děti, obsahující vstupní bloky organizací působících při
škole. Cílem je, aby se děti zabavily a aby se prezentovaly. Dalším cílem je, aby rodiče viděli
své děti z jiného úhlu pohledu – „mimoškola hrou“. Program představuje cca 3 základní
aktivity: lehce sportovní soutěže, i pro sportovně nenadané, aktivity zaměřené na biologii
(Sovy), dramaticky kulturní aktivity – žáci a kroužky působící na škole (vystoupení
dramatického kroužku). Vše doprovázeno občerstvením, nebude-li hezké počasí, připraví se
akce do chodby školy v přízemí. Referující profesorka zve členy RR na tuto akci. Cílem akce je
též snaha zapojit děti do dění ve škole, resp. vnímat školu i mimo vyučování a budovat vztah
dětí ke škole. Vysloven návrh na pořízení propagačních předmětů školy, které dosud vlastně
nejsou k dispozici. V té souvislosti byla RR oslovena s žádostí o finanční podporu.
Prof. Vosátková stručně informovala o předchozích akcích v rámci Aktivního Kladna.
Byl diskutován návrh na výrobu propagačních placek s „logem“ gymnasia. RR je ochotna
přispět částkou 5 000,- Kč na tuto aktivitu s tím, že se dále bude diskutovat konkrétní podoba
placek. Přes prázdniny se strany pokusí jednat o detailech, vykomunikuje se podoba loga
školy vč. případné právní ochrany.
Návrh byl jednomyslně přijat v předložené podobě.

3. Ing. Quant informoval o vývoji problematiky s panem Hozou. Uvedl, že pan Hoza nikomu
fotografie dle dohody nepředal. Nebude mu proplacena zbývající fakturovaná částka
s ohledem k tomu, že dosud nesplnil své závazky.
4. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla ke
dni 9. 6. 2014 částka 451.121,88 Kč a stav pokladny činil 54.716,- Kč.
5. RR byly předloženy následující žádosti o příspěvky:
a. prof. Kohoutová – jízdné na akci „Cesta do parlamentů“

807,- Kč

b. prof. Klibániová

2 500,- Kč

- podpora pro studena

c. prof. Manina – výtvarný zájezd na Křivoklát

3 000,- Kč

d. prof. Litmanová – Europahaus:

Jendřejas 3. C

2 000,- Kč

Kolářová 3. C

2 000,- Kč

Opatrná O7

2 000,- Kč

Záluská 3. C

2 000,- Kč

Džulová 3. C

2 000,- Kč

Cízová 3. C

2 000,- Kč

e. prof. Linhartová – exkurze zeměpis Liberecký kraj

5 800,- Kč

f. Nguyen Minh Thao O6 – soustředění matematiky

1 000,- Kč

g. prof. Smyčková – účastnický poplatek národní kolo Zlatý list 6 000,- Kč
h. prof. Smyčková – úč. poplatek ekologická olympiáda
i. prof. Litmanová – příspěvek exkurze Břevnovský klášter
j. prof. Tučková – Eurorébus, cestovné krajské kolo

900,- Kč
1 250,- Kč
959,- Kč

k. prof. Tučková – Eurorébus, cestovné celostátní kolo

1 449,- Kč

l. prof. Pelikánová – orientační běh, přebor škol

1 070,- Kč

republikové finále
m. Aktivní Kladno – viz bod 2, příspěvek

Žádosti byly jednomyslně přijaty v předložené podobě.

1 500,- Kč
5 000,- Kč

6. Ing. Quant přednesl Pravidla poskytování příspěvků z prostředků RR. Písemné vyhotovení
Pravidel bude zveřejněno na internetových stránkách školy.
7. Paní ředitelka referovala o maturitních zkouškách. Paní ředitelka dále informovala o projektu
Vektor od SCIO, jde o testování dětí v 1. a 4. ročníku, 05 a 08. Protože škola nemá finanční
prostředky, testování se dále neprovádí. Paní ředitelka oslovila RR s návrhem, zda by byla
ochotna testování dětí financovat, pak by se testování provedlo u všech dětí. Pokud ne, pak
by si děti toto testování hradily samy, tedy testováni by byli pouze zájemci. Navrhuje se, aby
paní ředitelka provedla průzkum mezi studenty, kdo se chce nechat otestovat a podle
výstupu se na dalším jednání bude o věci diskutovat.
Termín dalšího setkání RR je stanoven na 15. 9. 2014, v 17,30 hod ve sborovně školy.
Schůzka vedení RR se zástupci maturitních ročníků a jejich třídními profesory začne od 16,00
hod.

Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 43 235,- Kč.
B. Byl odsouhlasen další termín schůze; byl stanoven na pondělí 15. 9. 2014 v 17,30 hod ve sborovně
školy.

Zapsala:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – místopředseda RR
Správnost ověřil:
Ing. Martin Quant – předseda RR

