
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno konané 
dne 11. 1. 2010

Přítomní:

Viz prezenční listina rr110110_pl.pdf

Program schůze:

1. Návrh a projednání programu schůze rady rodičů (dále RR)

2. Stav na účtech a pohledávky a závazky (stav výběru příspěvků)

3. Informace o situace s přípravou maturitních plesů (lístky pro RR na místě)

4. Diskuse k návrhu postupu na příjem žádostí o příspěvek

5. Dotazník k vytvoření rozpočtu RR

6. Projednání nových žádostí o příspěvek RR

7. Různé – diskuse

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 sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s 
jeho závazky a pohledávkami – stav na b/ú k 4. 1. 2010 činil 308.535,38 Kč a stav 
pokladny k 1. 1. 2010 činil 9.688 Kč. Všechny splatné závazky RR byly uhrazeny a 
RR  neeviduje  žádné  pohledávky  po  splatnosti.  Dále  paní  Pekařová  předložila 
souhrnnou zprávu o výběru příspěvků po jednotlivých třídách ke dni 31. 12. 2009. 
Bylo konstatováno, že s výjimkou třídy 4. B, kde byly vybrány příspěvky pouze od 
50 % studentů,  byl  výběr  prostředků úspěšný  a  celkově  uhrazeno  více jak  95 % 
příspěvků.  RR se dohodla,  že podrobná informace o výběru příspěvků po třídách 
bude zveřejněna na stránkách školy. (pozn. Ke dni 1. 2. 2010 byly nedoplatky u třídy 
4. B dodatečně uhrazeny a třída dosáhla školního průměru.)

3. Ing. Quant informoval o stavu přípravy maturitních plesů 2010 a závěrech z jednání 
se studenty, reprezentanty jednotlivých maturitních tříd.

4. Ing. Quant předložil návrh pravidel a postupu pro podávání a schvalování žádostí o 
příspěvek z fondů RR (viz příloha č.  1)  návrh byl  jednomyslně přijat  v předložené 
podobě.

5. Ing.  Hammerbauer  předložil  dotazník  pro  RR k určení  priorit  rozpočtových výdajů 
rozpočtu RR. Bude odevzdán nejpozději do termínu dalšího zasedání RR.

6. RR byly předloženy následující žádosti na příspěvky z fondu RR:

a. Příspěvek na golfový turnaj studenta v roce 2008 (doplacení 1.000 Kč) – pro 
uvedený příspěvek nebyly k dispozici informace o předchozím rozhodnutí RR, 
proto byla žádost odložena ke dni získání doplňujících podkladů,

http://www.gymnasiumkladno.cz/file/rr/rr110110_pl.pdf


b. Biologický kroužek – žádost o podporu neobsahovala informace o studentech 
a jejich počtu – RR požádala o doplnění počtu studentů a ze které třídy jsou, 
proto byla žádost odložena ke dni dodání doplňujících podkladů,

c. Lyžařský výcvik (prof. Beran) – 55 studentů částka 3.000 Kč

d. Piškworky (prof. Pelikánová) – 4 studenti (doúčtování) 118 Kč

e. Vánoční koncert (prof. Vlčková) – celoškolní akce 1.091 Kč

Žádosti c, d, e, byly akceptovány - RR celkem uhradí 5.209,- Kč

7. V rámci různého 

a. na základě domluvy bude provedena úprava stránek RR na webu školy

b. termín následující schůze RR byl domluven na 15. 3. 2010

Závěry schůze:

A. Ekonomka sdružení byla pověřena vyřešení nedoplatků při výběru prostředků RR – 
zpráva bude předložena 15. 1. 2010 zodpovídá pí Pekařová

B. Budou  podány  žádosti  RR  o  příspěvky  na  maturitní  plesy  2010  zodpovídají  Ing.  
Hammerbauer a Ing. Quant

C. Proběhne  setkání  se  zástupci  provozovatele  sálů  pro  plesy  –  zodpovídá  Ing. 
Hammerbauer a Ing. Quant

D. Na dalším zasedání RR bude předloženo rámcové vyúčtování za oba plesy 2010 – 
zodpovídá pí Pekařová 

E. Bude připraven návrh struktury rozpočtu na druhé pololetí školního roku - zodpovídá 
Ing. Hammerbauer

F. Byly  odsouhlaseny  k zaplacení  příspěvky  RR  uvedené  v bodě  6.  zápisu 
písmenech c, d, e, - RR uhradí příspěvky v celkové výši 5.209 Kč

G. Bylo rozhodnuto o doplnění stránek RR na webu školy o „Postup žádosti o příspěvek“ 
– zodpovídá Ing. Quant

H. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 15. 3. 2010 v 18:00 ve 
sborovně školy

Zapsal:

Ing. Martin Quant – jednatel

Správnost ověřili:

Ing. Petr Hammerbauer – jednatel a Martina Pekařová - ekonom


