Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 11. 12. 2017
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr111217_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Seznámení s průběhem přípravy maturitního plesu
3. Schvalování příspěvků
4. Vánoční koncert
5. Edison

Průběh schůze:
2. Průběh probíhá dle současnému plánu bez žádných velkých komplikací. Vstupenky budou
k dispozici během vánočních svátků, aby je paní Pekařová mohla označit ochrannými prvky.

3. Schvalování příspěvků:

A) Paní učitelka Linhartová – Doprava na Matematický náboj ve výši 455,- Kč

B) Paní učitelka Berdychová – doprava na krajské kolo, volejbal dívky ve výši 1.000,- Kč

C) Paní učitelka Pašková – vánoční koncert /výzdoba, osvětlení, ladění piana ve výši 9.000 Kč

D) Paní učitelka Pelikánová – doprava na krajské kolo v robotické soutěži ve výši 648,- Kč

E) Pan učitel Beran – doprava + startovné Laser Game, školní liga ve výši 4.982,- Kč

F) Paní učitelka Pelikánová – doprava + startovné pro krajské a finálové kolo Piškvorky ve výši
5.300,- Kč

G) Pan učitel Beran – doprava na krajský šachový přebor škol ve výši 1.500 Kč

H) Paní učitelka Sojková – doprava na matematický náboj ve výši 288,- Kč

Celková částka příspěvků 23.173,- Kč, zůstatek bankovní účtu ke dni 30.11.2017 je

86.262,23 Kč, v pokladně = 88.926,-Kč.

Rada rodičů byla seznámena s tím, že byla poskytnuta dotace na přírodovědu ve výši 39.000,- Kč.

Rada rodičů se dohodla, že bychom měli žádat o další dotace, například na fyziku, kde uzávěrka by měla
být kolem 1q/2018, zároveň je možné žádat u komise na kulturu.

4. Vánoční koncert proběhne 20.12.2017 v 18:00 a v 20:00. Lístky jsou prakticky vyprodané.
Koncert bude poprvé natáčen na video, které bude dostupné live v rámci služby YouTube.

5. Edison program proběhne od 4.2.2018 - 11.2.2018, bližší informace budou známy v lednu.

Závěry schůze – shrnutí:

a.
b.
c.
d.
e.

SR schválila body programu zasedání.
SR přijalo informaci o průběhu příprav maturitních plesů
SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 23.173 Kč
SR přijalo informaci o programu Edison
SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven termín na 29.1.2018 ve 17:00hod
ve sborovně školy.

Zapsal:
Ing. Miroslav Pekárek – předseda sdružení

Správnost ověřila:
M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru

