Zápis ze schůze valné hromady Rady rodičů
při Gymnáziu Kladno
konané dne 14. 12. 2015
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr14122015_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání valné hromady
2. Informace k maturitním plesům 2016
3. Informace o placení příspěvků členů
4. Informace o stavech fin. prostředků na účtech a v pokladně, P/Z
5. Žádosti o příspěvky
6. Přijetí nového znění stanov
7. Odvolání a volba členů Výboru, předsedy a místopředsedy spolku
8. Informace paní ředitelky
9. Různé a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájila ekonomka M. Pekařová, která vedla jednání valné hromady RR. Přivítala
přítomné rodiče, konstatovala, že je přítomno z celkového počtu 20ti členů Rady rodičů 14
členů (dále jen „RR“). Dnešní valná hromada je tedy usnášeníschopná. Prezenční listina tvoří
přílohu k zápisu. Paní Pekařová předložila ke schválení program schůze RR - program byl
jednomyslně přijat v předložené podobě. O průběhu jednání bude pořízen zápis.
Ověřovatelkou zápisu byla jednohlasně všemi přítomnými k návrhu paní Pekařové zvolena
paní Kunz Duchoňová.

2. K bodu 2. programu. Ekonomka paní Pekařová informovala o průběhu příprav na maturitní
plesy, zatím bez problémů. Studenti prvého plesu již odevzdali hotové vstupenky.

3. K bodu 3. programu. Paní Pekařová předestřela specifikaci členů, kteří dosud nezaplatili
příspěvky. Zástupci jednotlivých ročníků přislíbili na třídních schůzkách platby upomenout.
Nejhorší platební kázeň má 3B, kde na letošní školní rok nezaplatilo 13 studentů. Tento
ročník má být v příštím roce maturitním ročníkem. Dává se k úvaze, vzhledem k tomu, že RR
každoročně rozhoduje o příspěvku na plesy, jak bude postupováno v případě, že se platební
kázeň tohoto ročníku nezlepší.

4. K bodu 4. programu. Ekonomka paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků
v pokladně k 14. 12. 2015 – celkem 34.003,- Kč, na účtu pak celkem 366.141,51 Kč.

5. K bodu 5. programu.

RR dnešního dne odsouhlasila jednomyslně poskytnutí těchto příspěvků:

1) K. Linhartová – doprava + nocleh, matematická soutěž BRLOH

1.946,- Kč

2) K. Linhartová – příspěvek občerstvení, stánky, vánoční koncert

1.000,- Kč

3) L. Pelikánová – doprava soutěže:

PIŠQVORKY

1.066,- Kč

ROBOSOUTĚŽ

594,- Kč

MATEMATICKÝ NÁBOJ

432,- Kč

4) H. Tučková – příspěvek exkurze automobilka Škoda Ml. Boleslav

3.600,- Kč

5) M. Sojková – doprava matematická soutěž MASO

232,- Kč

6) M. Sojková – vánoční koncert (světla, ozvučení, klavír naladění)

7.000,- Kč

7) J. Beran – šachové MS, studenti A. Čáp 4.B, J. Haman O.8

6.940,- Kč

8) L. Pelikánová – předání ceny Bobřík informatiky

330,- Kč

9) J. Beran – krajské kolo soutěž šachy doprava

5.000,- Kč

10) časopis Lumír v utajení

8.000,- Kč

Celkem

36.140,- Kč

Vyplacení příspěvků dle jednotlivých žádostí bylo schváleno všemi přítomnými členy RR.

Na jednání RR se dostavila studentka z ročníku O4. Prezentovala třídní časopis, který studenti
O4 založili –„Lumír v utajení“, předložila vzorek posledního vydání. Referovala o obsahu
článku, záměrech autorů. Do každé třídy by měl být distribuován jeden až dva výtisky o
obsahu cca 8 listů A4, oboustranného tisku v barevném provedení. Prozatím proběhl tisk na
školní tiskárně. Studentka žádá RR o příspěvek na výrobní náklady časopisu.

Poté následoval a diskuse. Přítomní se shodli v tom, že projekt by měl být podpořen. Na tento
školní rok RR poskytne částku 8 000,- Kč škole na pořízení tonerů a papíru. Na konci školního
roku bude investice vyhodnocena ve vztahu právě k tvorbě časopisu. Časopis bude opatřen
sdělením, že byl vydán za podpory spolku.

6. K bodu 6. programu

Přítomní shodně konstatují, že byli s dostatečným předstihem seznámeni s obsahem nových
stanov spolku (dříve sdružení). Vzali na vědomí informaci, že důvodem navrhovaných změn
stanov je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy. K předloženému
návrhu jsou tyto připomínky:

-

a) upravit název spolku tak, aby zněl: „Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno, z.s.“

-

b) statutární orgán označit/pojmenovat jako: „Výbor“

ve zbytku svého obsahu je návrh znění stanov bez protinávrhů a připomínek. Nové znění
stanov tak bude tvořit přílohu č. 2 tohoto zápisu. Dále nejsou žádné návrhy a protinávrhy.

Před hlasováním o změně stanov v.z. změn, uvedených shora ad a) a b), je přítomno 14 členů
s hlasovacím právem z celkového počtu 20 hlasů. RR je tedy usnášeníschopná. Paní Pekařová
vyzvala přítomné k hlasování o návrhu usnesení s tím, že se bude hlasovat zvednutím ruky.
Hlasy sečte ing. Quant, předseda. Navahuje se schválit usnesení tohoto znění:

„Valná hromada schvaluje znění stanov spolku“.

Nato bylo hlasováno zvednutím ruky. Všichni měli možnost hlasovat. Sečtení hlasů provedl
Ing. Quant. Pro bylo 14 hlasů, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční
většinou hlasů.

7. K bodu 7. programu

V souvislosti se změnou stanov a s avizovaným odchodem JUDr. Kunz Duchoňové z RR
navrhla paní Pekařová odvolat tyto členy statutárního orgánu RR: Ing. Martina Quanta,
Martinu Pekařovou, JUDr. Ivu Kunz Duchoňovou. O členech statutárního orgánu bude
hlasováno en bloc. Nato nejsou žádné návrhy ani protinávrhy.

Před hlasováním o odvolání stávajících členů výboru je přítomno 14 členů s hlasovacím
právem z celkového počtu 20 hlasů. RR je tedy usnášeníschopná. Paní Pekařová vyzvala
přítomné k hlasování o návrhu usnesení s tím, že se bude hlasovat zvednutím ruky. Hlasy
sečte ing. Quant, předseda. Navahuje se schválit usnesení tohoto znění:

„Valná hromada odvolává členy statutárního orgánu Ing. Martina Quanta, Martinu
Pekařovou, JUDr. Ivu Kunz Duchoňovou“.

Nato bylo hlasováno zvednutím ruky. Všichni měli možnost hlasovat. Sečtení hlasů provedl
Ing. Quant. Pro bylo 14 hlasů, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční
většinou hlasů.

Paní Pekařová předkládá návrh na jmenování nových členů statutárního orgánu, v intencích
právě přijatých stanov je to tzv. „výbor“, jenž je tříčlenný. Jako členy výboru navrhuje: na

funkci předsedy Ing. Martina Quanta, na funkci místopředsedy Mgr. Kateřinu Koflákovou, na
pozici člena výboru Martinu Pekařovou. O členech výkonného výboru bude hlasováno en
bloc. Nato nejsou žádné návrhy ani protinávrhy.

Před hlasováním o volbě členů výboru je přítomno 14 členů s hlasovacím právem z celkového
počtu 20 hlasů. RR je tedy usnášeníschopná. Paní Pekařová vyzvala přítomné k hlasování o
návrhu usnesení s tím, že se bude hlasovat zvednutím ruky. Hlasy sečte ing. Quant, předseda.
Navahuje se schválit usnesení tohoto znění: „Valná hromada jmenuje předsedou výboru pana
Ing. Martina Quanta, místopředsedkyní výboru paní Mgr. Kateřinu Koflákovou, členkou
výboru paní Martinu Pekařovou“

Nato bylo hlasováno zvednutím ruky. Všichni měli možnost hlasovat. Sečtení hlasů provedl
Ing. Quant. Pro bylo 14 hlasů, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční
většinou hlasů.

8. K bodu 8. programu. Paní ředitelka informovala o průběhu projektu Edison. Přítomní zástupci
se vyjádřili též, zmínili své poznatky získané od studentů.

Zástupce ročníku O1 Mgr. Kofláková tlumočila požadavek rodičů hradit příspěvky převodem.
Bylo diskutováno, prozatím nebylo k tomuto námětu přijato žádné konkrétní rozhodnutí.
Mgr. Kofláková navrhla změnu banky na FIO banku. Předseda Ing. Qunat a ekonomka paní
Pekařová zjistí obchodní podmínky, za nichž tato banka účet vede.

9. K bodu 9. programu

Pod tímto bodem byly diskutovány připomínky přítomných zástupců tříd ohledně zápisů
známek/prospěchu studentů do systému Bakalář. Někteří profesoři známky nezapisují,
případně až těsně před třídními schůzkami (jejich jmenný seznam bude přiložen k zápisu
příští schůze RR). Profesorům, kteří zapisují pravidelně - jmenovitě prof. Sojková, Mišková,
Růžičková, Mandlíková, Podpěrová, Linhartová, Minaříková - RR vyslovuje poděkování.
Přítomní nicméně berou na vědomí, že tato problematika není v oblasti působnosti RR ani
Sdružení, náleží do kompetence Rady školy. Přítomná paní ředitelka nicméně přislíbila dnes
přednesené výhrady profesorům tlumočit.

Další schůze proběhne v pondělí 25. ledna 2016 v 17:15 hod ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:

A. Rady přijala informaci o průběhu a příprav maturitních plesů 2016.

B. Rada přijala nové znění stanov spolku.

C. Rada odvolala statutární orgány - Ing. Martina Quanta, Martinu Pekařovou, JUDr. Ivu
Kunz Duchoňovou.

D. Rada zvolila předsedu výboru Ing. Martina Quanta, místopředsedkyni výboru Mgr.
Kateřinu Koflákovou, členku výboru Martinu Pekařovou.

E. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 36 140,- Kč.

F. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 25. ledna 2016
v 17:15 hod ve sborovně školy.

Zapsal:
Ing. Quant – předseda sdružení

Správnost ověřila:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová

Přílohy: Prezenční listina

Stanovy

