Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 13. 5. 2013
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr13052013_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace o projektu Aktivní Kladno
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. RR byla informována o průběhu akce Aktivní Kladno; paní ředitelka, která byla na akci
přítomna, vyslovila s účastí a průběhem akce spokojenost. Dotace byla RR proplacena,
z čehož byl pokryt nájem KD. V případě potřeby je RR připravena se znovu podílet na
podobném projetu.
3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR je
497 080,50 Kč, hotovost 33 564,- Kč.
4. Schválené příspěvky z rozpočtu RR, výdaje RR:
a) prof. Kohoutová - Cesta do parlamentu (jízdné)
b) prof. Klibániová – soutěž SOČ
c) příspěvek na dopravu EUROPA-HAUS stud.:
T.T.Thanh (2.C) –
K. Kolářová (2.C) –
A. Ksiazczak (O5) –
J. Sedlařík (2.C) –
J. Haman (O5) –
d) prof. Tučková – EUROREBUS (jízdné)
e) stud. M. Holík (O4) – Běh míru Lidice (startovné)
f) prof. Litmanová – exkurze k pamítníku K. Čapka
g) stud. N.M.Thao (O5) – studijní pobyt
h) stud. K. Procházková (O5) – Gympltimes
Vše uvedené příspěvky byly jednomyslně schváleny

713,- Kč
1 200,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
912,- Kč
1 000,- Kč
2 400,- Kč
700,- Kč
3 025,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 18 950,- Kč.
5. Diskuze –proběhla diskuze k časopisu Gympltimes, možno jej doplnit o informace o nových
projektech – př. nová knihovna, podpora jazyků, zahraniční zájezdy do Francie a Anglie
podrobné informace dodá paní ředitelka. RR byla od paní ředitelky informována o zprávě
k maturitním zkouškám a k přijímacímu řízení. Pan Varga obdržel požadované informace
k míře nemocnosti na lyžařských výcvicích a po nich.
6. Termín další schůze RR byl domluven na 23. 9. 2013 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 18 950,- Kč.
B. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 23. 9. 2013 v 17:30 hod ve
sborovně školy.

Zapsala:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – místopředseda RR
Správnost ověřili:
Ing. Martin Quant – předseda RR
Diskuse k časopisu, možno do časopisu doplnit od paní ředitelky info o novém projektu - nová
knihovna, podpora jazyků, zahraniční zájezdy do Fr a A
Informace paní ředitelky k maturitním zkouškám. Informace k přijímacímu řízení. Pan Varga obdržel
požadované informace k nemocnosti na lyž a po lyž výcviku

