Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 11. 11. 2013
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr11112013_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace o maturitních plesech 2014
3. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
4. Žádosti o příspěvek
5. 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. Ing. Quant informoval o přípravě plesů maturitních ročníků s tím, že v případě plesu, který
proběhne 24. 1. 2014 (třídy O8 a 4.C) přišli studenti s návrhem využít služby organizační
agentury Eventon zastoupené pane Ondřejem Hozou. Pan Hoza na schůzi představil
komplexní návrh na realizaci plesu s tím, že finanční náklady návrhu ve výši cca 100 tisíc Kč,
o které by měl být navýšen rozpočet plesu oproti rozpočtu plánovanému RR, by měli
uhradit studenti z osobních příspěvků a sponzorských darů. RR na základě zkušenosti
vyslovila pochybnosti o reálnosti takového konceptu financování a po dohodě se studenty i
panem Hozou stanovila pro odsouhlasení projektu následující podmínky: a) do konce měsíce
listopadu 2013 studenti předloží doklady o jimi získaných finančních zdrojích pro realizaci
plesu dle návrhů pana Hozy, b) pan Hoza ve stejném termínu předloží alternativní, méně
finančně náročné rozpočty ve verzi minimalistické (nutné výdaje) a rozšířené tak, aby tyto
odpovídaly zdrojům RR a dále získaných studenty na provedení plesu; RR odsouhlasí pouze
takovou verzi, které bude kompletně finančně zajištěna, c) RR je ochotna využít služeb
agentury Eventon pro ples 24. 1. 2013 pokud její celkové náklady na zajištění a realizaci
nepřekročí částku 11.000 Kč vč. DPH. Tato částka bude hrazena z výnosu daného plesu.
Přípravy plesu v termínu 14. 2. 2014 (třídy 4.A a 4.B) probíhají dle plánu.

3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla 31.
10. 2013 částka 352.447,54 Kč a stav pokladny činil 8.535,- Kč. RR neeviduje žádné závazky
ani pohledávky po splatnosti úhrada 40.000 Kč - záloha na pronájem sálu na lednový
maturitní ples - proběhne do konce listopadu 2013.

4. Žádosti o příspěvky z rozpočtu RR:
a) prof. Berdychová - příspěvek na lyžařské kurzy
b) prof. Sojková – příspěvek na Vánoční koncert
c) L. Malcová (2.C) – příspěvek na botanický víkend
d) P. Muchová (O8) – chemicko-biolog. olympiáda

6 000,- Kč
3 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

Uvedené příspěvky byly jednomyslně schváleny. Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 12 000,- Kč.
5. Termín další schůze RR byl domluven na 16. 12. 2013 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada odsouhlasila příspěvek na organizátora maturitního plesu 24. 1. 2013 ve výši 11.000 Kč vč.
DPH. Do konce měsíce listopadu předloží studenti doklad o výši disponibilního příspěvku pro navýšení
rozpočtu plesu. Pan Hoza předloží alternativní rozpočty dle domluvy.
B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 12.000,- Kč.
C. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 11. 11. 2013 v 17:30 hod ve
sborovně školy.
Zapsal:
Ing. Martin Quant – předseda RR
Správnost ověřila:
Martina Pekařová – ekonom RR

