Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 12. 12. 2011
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr121211_pl.jpg
Program schůze:
1. Program
2. Informace k maturitním plesům
a. Průběh příprav
b. Termíny na rok 2013
c. Informace o dopisu od p. Vrby
3. Stavy na účtech a informace o výběru příspěvků od rodičů
4. Uzavření smlouvy o kopírce se společností Robinco
5. Žádosti o příspěvek
6. Zpráva o pořízení sítě pro lukostřelbu
7. Diskuze - Projekt „Občasník RR“
8. Termín další schůze RR
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a zástupce studentů a předložil ke schválení
program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. Maturitní plesy 2012
a) RR byla informována paní Pekařovou, Ing. Hammerbauerem a Ing. Quantem o
průběhu přípravy maturitních plesů – všechny aktivity při přípravě plesů běží dle
harmonogramu a zástupci tříd dobře spolupracují; na lednový ples jsou právě v tisku
vstupenky a ze všech smluv zbývá uzavřít pouze jediná smlouva, a sice s fotografem
(termín do konce 50. týdne), u únorového plesu zbývá dokončit grafická podoba
vstupenek a jejich předání do tisku (termín konec 50. týdne) a uzavřít smlouvu
s moderátory (termín konec roku),
b) Ing. Hammerbauer a paní Pekařová informovali RR o setkání se zástupci Kulturního
domu Kladno a o domluvených termínech maturitních plesů na rok 2013; termíny pro
plesy byly dohodnuty na 25. leden 2013 a 22. únor 2013.
c) RR byla informována dopisu od pana Vrby s tím, že RR odpoví v podobném duchu
jako u dopisu zaslaného v podobné situaci panu Husákovi.
3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a
pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 12. 12. 2011 činil 263.859,84 Kč a stav pokladny
k témuž dni byl 51.820,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. Výběr
příspěvků od rodičů – ke dni 12. 12. 2011 odevzdalo příspěvky pět tříd.
4. Ing. Quant informoval o uzavření smluv na modifikaci stávajících služeb a rozšíření kopírovacího
centra o novou kopírku se společností Robinco; smlouvy byly sjednány dle předchozího
rozhodnutí RR a přinesou rozšíření počtu dostupných kopií z 5000 na 6000 měsíčně, nový
kopírovací stroj a to vše při nižším nákladu než v předchozím kontraktu.
5. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a) prof. Kohoutová – exkurze Polsko
.……………
b) prof. Mencl – volejbalový turnaj
…………….
c) prof. Beran – šachový turnaj
…………….
d) prof. Beran – lyžařský kurz Rakousko …………….
e) prof. Berdychová – lyžařský kurz Krkonoše
…...
f) prof. Sojková – Vánoční koncert
…………….
g) prof. Pelikánová – turnaj pišqworky
…………….

příspěvek 8.250,- Kč*
příspěvek 1.000,- Kč
příspěvek 5.000,- Kč
příspěvek 3.000,- Kč
příspěvek 5.000,- Kč
příspěvek 2.000,- Kč
příspěvek 1.630,- Kč

* Žádaný příspěvek snížen o 1.750,- Kč - byl poskytnut pouze účastníkům exkurze, kteří v roce
2010/11 uhradili příspěvek na činnost RR.
Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 25.880,- Kč.
6. Ing. Hammerbauer informoval RR o úspěšném pořízení sítě pro lukostřelce do místní tělocvičny
s tím, že kromě významné cenové úspory proti plánovanému nákladu se také podařilo získat pro
potřeby školy dva nové luky a cca 50 nových šípů.
7. Diskuze: Byl diskutován nápad, aby RR vydávala „Občasník RR“ nebo jeho vydávání zaštítila členové RR shledali uvedený podnět jako zajímavý s tím, že Občasník by mohl být vydáván
jednou až dvakrát do roka, jednak na jaře pro rodiče nově přijatých studentů a dále před prvními
třídními schůzkami na podzim pro všechny rodiče; obsahově by čerpal z materiálů školy (výroční
zpráva, zápisy studentů z akcí, cest a kurzů), materiálů RR či dalších zdrojů. Na dalším setkání
se uvedeným podnětem bude RR znovu zabývat z hlediska možností realizace (náklady,
obsahová osnova, zapojení studentů). Na závěr prof. Minaříková pozvala členy RR na vánoční
koncert pořádaný Gymnáziem 21. 12. 2011.
Termín další schůze RR byl domluven na 13. 2. 2012 v 17:30 ve sborovně školy
Závěry schůze - shrnutí:
A. Zástupci RR dohodli se zástupci Kulturního domu Kladno termíny maturitních plesů na rok
2013, a sice 25. leden 2013 a 22. únor 2013.
B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 25.880,- Kč
C. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 13. 2. 2012 v 17:30 ve
sborovně školy

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

