Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 10. 12. 2012
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr101212_pl.jpg
Program schůze:
Program setkáni RR 10. 12. 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Informace o přípravě mat plesů 2013, termíny plesů 2014
Finanční zpráva 2011-12
Stavy na účtech, pokladna, P/Z
Žádosti o příspěvek
Diskuze – PR práce RR
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.

2. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 10. 12. 2012 činil 449.438,58 Kč a stav pokladny 51.830,- Kč.
RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.
3. Informace k přípravě maturitních plesů – RR byla informována, že všechny průběžné úkoly jsou
ze strany studentů plněny – vstupenky a pozvánky byly dány do tisku, smlouvy s dodavateli jsou
uzavřeny. 28. 1. 2013 v 16:30 proběhne poslední organizační schůzka RR a zástupců maturitních
tříd druhého plesu. Paní Pekařová informovala, že termíny plesů v roce 2014 budou 24. 1. 2014,

a 14. 2. 2014.
4. Ing. Quant předložil Finanční zprávu RR za období 2011/2012, konstatoval, že RR hospodařila
s přebytkem, když příjmy za uvedené období dosáhly 820.993,- Kč a výdaje 729.235,- Kč. Výběr
příspěvků od rodičů dosáhl 97 %.
5. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prof. Sojková – oprava klavíru + Vánoční koncert......
prof. Berdychová – odměny pro lyžařský kurz…........
prof. Linhartová – Exkurze Škoda MB……….….…….
prof. Pelikánová - PišQWorky …………………..…….
prof. Beran - šachový turnaj …………………………..
prof. Litmanová – Poznávací zájezd Drážďany….......
prof. Beran - exkurze do ČNB ………………………..

příspěvek 11.500,- Kč
příspěvek 6.000,- Kč
příspěvek 3.700,- Kč
příspěvek 2.154,- Kč
příspěvek 2.400,- Kč
příspěvek 6.450,- Kč
příspěvek
514,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 32.718,- Kč.
6. Diskuze – v rámci diskuze k otázce malé prezentace RR v souvislosti s poskytování příspěvků
z RR byl předložen návrh na řešení spočívající ve využití čtvrtletníku vydávaného z prostředků
RR. Na titulní stránce bude uvedena formulace „Vydáváno z prostředků Rady rodičů Gymnázium
Kladno“ a dále na poslední straně bude na horní polovině text RR informující o činnosti RR a základních principech poskytování prostředků ze zdrojů RR.

7. Termín další schůze RR byl domluven na 28. 1. 2013 v 17:30 ve sborovně školy.

Závěry schůze - shrnutí:

A. Termíny plesů v roce 2014 budou 24. 1. 2014 a 14. 2. 2014.
B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 32.718,- Kč
C. RR byla předložena Finanční zpráva za rok 2011/12
D. Bylo rozhodnuto o prezentaci RR v rámci studentského časopisu vydávaného z prostředků
RR.
E. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 28. 1. 2013 v 17:30 ve
sborovně školy

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

