Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 13. 2. 2012
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr130212_pl.jpg

Program schůze:
Program setkáni RR 13. 2. 2012
1. Program
2. Informace k maturitním plesům
a. Zpráva o průběh lednového plesu
b. Stav příprav únorového plesu
3. Stavy na účtech
4. Žádosti o příspěvek
5. Diskuze a 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 ing. Hammerbauerem o tom, že lednový ples proběhl úspěšně
bez komplikací a byly prodány všechny vstupenky; podrobné vyúčtování bude RR
předloženo na příštím setkání RR
b) Přípravy únorového plesu běží bez zdržení dle plánu a na příští schůzi bude RR
předložena souhrnná zpráva o proběhu a výsledku obou plesů.
Znovu bylo potvrzeno, že termíny maturitních plesů na rok 2013 jsou stanoveny na 25. ledna
2013 a 22. února 2013
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 13. 2. 2012 činil účtu 508.972,- Kč a stav pokladny
36.849,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti; v průběhu tohoto a
příštího týdne budou uhrazeny zbývající platby související s maturitními plesy.
4. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a) prof. Manina přednáška o literatuře

.……………

příspěvek 2.500,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 2.500,- Kč.
5. Diskuze: Byla zmíněna instalace nového kopírovacího stroje a konstatováno, že zařízení pracuje
bez nedostatků.
Termín další schůze RR byl domluven na 16. 4. 2012 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze - shrnutí:
A. Vyúčtování obou maturitních plesů bude předloženo na následujícím setkání RR
B. Zástupci RR potvrdili termíny maturitních plesů na rok 2013, a sice 25. leden 2013 a 22. únor
2013.
C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 2.500,- Kč
D. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 16. 4. 2012 v 17:30 ve
sborovně školy

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

