Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 11. 6. 2012
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr110612_pl.jpg
Program schůze:
Program setkáni RR 11. 6. 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Program
Stavy na účtech RR a závazky/pohledávky
Žádosti o příspěvky
Návrhy projektů na využití prostředků z fondů 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 11. 6. 2012 činil 445.187,35 Kč a stav pokladny činil
46.656,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.
3. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a) prof. Nedvědová – soustředění mladý zoolog .....
b) prof. Manina – výtvarný kurz (ubytování, doprav) ..
c) prof. Nedvědová - ekologický kurz I. …………….
d) prof. Nedvědová - ekologický kurz II. .……………
e) prof. Kohoutová - akce Cestou do parlamentu ..…
f) prof. Špillerová – turnaj ve volejbale (doprava) .…..
g) prof. Klibániová – krajské kolo SOČ .……………….
h) prof. Tučková – Europarebus ……………………….

příspěvek 1.500,- Kč
příspěvek 2.600,- Kč
příspěvek 1.500,- Kč
příspěvek 1.500,- Kč
příspěvek 816,- Kč
příspěvek 2.052,- Kč
příspěvek 1.200,- Kč
příspěvek 1.260,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 12.428,- Kč.
RR byla předložena žádost prof. Černé o pořízení vybavení pro učebnu francouzského jazyka.
S ohledem na výši částky a dvě vzájemně obtížně porovnatelné nabídky na dodání, RR o uvedené
žádosti nehlasovala. Ing. Quant ve spolupráci s prof. Černou zjistí přesné technické požadavky a do
příští schůze zajistí předložení vzájemně porovnatelných nabídek.
4. Diskuze – Na základě diskuze z předchozího setkání RR předložila Dr. Eliášová RR návrh na
zavedení jednorázového příspěvku pro studenty jednoho ročníku zaměřeného na nákup
jazykových učebnic. RR po diskuzi dospěla k závěru, že bude optimální přispívat na učebnice
anglického jazyka vždy studentům druhých ročníků čtyřletého studia a studentům sexty
osmiletého studia; pro školní rok 2012-13 byl pro jednoho studenta navržen příspěvek ve výši
150,- Kč. Uvedený příspěvek však bude poskytnut pouze těm studentům Gymnázia Kladno,
jejichž rodiče zaplatili v předchozím roce příspěvek na práci RR. Návrh ve výše uvedené podobě
byl RR jednomyslně schválen. Jednání o grantovém příspěvku bylo odsunuto na další setkání
RR.
5. Na závěr Ing. Quant poděkoval všem členům RR, kteří z důvodu ukončení studia jejich potomků
na zdejším gymnáziu, končí svou práci v RR. Obzvláště poděkoval Ing. Hammerbauerovi, jehož
práce místopředsedy RR velmi významně přispěla k jejímu úspěšnému fungovaní v uplynulých
čtyřech letech.

6. Termín další schůze RR byl domluven na 17. 9. 2012 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze - shrnutí:
A. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 12.428,- Kč
B. Rada rozhodla o příspěvku na nákup učebnic anglického jazyka vždy studentům druhých
ročníků čtyřletého studia a studentům sexty osmiletého studia. Pro školní rok 2012-13 byl
příspěvek pro jednoho studenta stanoven na částku 150,- Kč. Uvedený příspěvek však bude
poskytnut pouze těm studentům Gymnázia Kladno, jejichž rodiče zaplatili v předchozím roce
příspěvek na práci RR.
C. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 17. 9. 2012 v 17:30 ve
sborovně školy

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

