Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 15. 9. 2014
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr15092014_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace k maturitním plesům 2015
3. Schválení příspěvků
4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
5. Změna výdajových pravidel
6. Různé a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil předseda ing. Quant, přivítal přítomné rodiče a předložil ke schválení program
schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. K bodu 2. programu. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o první informační schůzce
s maturanty, která proběhla před dnešním jednáním RR. Účastnili se zástupci studentů všech
maturitních ročníků, obdrželi příslušné pokyny. První ples pro maturitní ročníky O8 a IV. C se
bude konat dne 23. ledna 2015; zástupci těchto tříd předají na jednání RR dne 3. listopadu
2014 potřebné podklady (moderátor, kapela, vstupenky). Druhý ples pro maturitní ročníky
IV. A a IV. B se bude konat 13. února 2015; zástupci těchto tříd předají potřebné podklady do
konce roku 2014.
Cena vstupenek na plesy se navrhuje stejná, jako v loňském roce - cena vstupenky na stání
210,- Kč, na sezení 250,- Kč. Návrh byl jednomyslně přijat.
3. K bodu 3. programu. S žádostí o příspěvek vystoupila prof. Berdychová, v návaznosti na její
email ze dne 1. září 2014. Paní prof. Berdychová žádá příspěvek pro nově zrekonstruované
doskočiště na dvoře školy, jmenovitě úhradu zakrytí doskočiště. Po kratší diskusi paní prof.
přislíbila předložit RR na základě poptávky konkrétní technické řešení zakrytí doskočiště –
nejlépe v podobě hliníkové konstrukce s plachtou. Prof. Berdychová vznesla dále požadavek
na příspěvek na nákup barev na obnovu značení hřiště a míčů na mini házenou, ve výši
2 000,- Kč. Též požádala o příspěvek na nákup vybavení pro lukostřelbu. V tomto směru
osloví RR bývalého člena RR, jenž je odborníkem na tuto problematiku a doporučí, které
vybavení a kde lze pořídit za příznivé ceny. RR předběžně konstatovala, že rámec možných
finančních prostředků, uvolených na pořízení vybavení pro lukostřelbu, se bude pohybovat
kolem 4 000,- Kč. RR bude dále jednat o financování zakrytí doskočiště za předpokladu, že
bude předloženo konkrétní technické řešení a konkrétní finanční částka;
Na schůzi dále vystoupila paní prof. Litmanová, která žádá o finanční příspěvek na projekt
organizovaný krajským úřadem, konkrétně se jedná o výměnný zájezd do Německa. Za rok
přijedou studenti z Německa a Polska. Zájezd sestává ze dvou dnů pobytu v Europahausu,
studenti pak pokračují ve společné práci na německém gymnasiu. Pro zájezd je vybráno 12
studentů z 06 a II. A). Paní prof. žádá o příspěvek ve výši 2 000,- Kč na studenta; celkem
24 000,- Kč. Nejde pouze o „poznávací“ zájezd, ale o společnou práci studentů při užití jazyka.
Dále vystoupila prof. Vosátková, jež přítomné seznámila s vývojem projektu Aktivní Kladno.
Žádá o příspěvek 2 000,- Kč na akci, která proběhne 24. září na dvoře gymnázia, je určena pro
studenty, jejich rodiče a mladší sourozence.

Dále se diskutovala možnost pořídit placky. Prof. Vosátková zajistí nabídku případného
dodavatele, v této diskusi bude RR pokračovat na své další schůzi. Placky – množství a
položky. Na placce by bylo vyobrazeno logo gymnázia, jehož autorkou je bývalá studentka.
Paní ředitelka přislíbila, že se studentkou pohovoří o možnosti úpravy autorských práva. Logo
by se pak následně registrovalo na ÚPV.
Prof. Pelikánová žádá o příspěvek na licenci „Psaní všema deseti“ ve výši 8 500,- Kč na rok.
RR dnešního dne, včetně shora uvedených osobních prezentací jednotlivých profesorů,
odsouhlasila jednomyslně poskytnutí těchto příspěvků:
1) prof. Litmanová – mezinárodní projekt Německo – Polsko – ČR
24 000,- Kč
2) prof. Pochmanová – adaptační kurs 1. ročníky
658,- Kč
3) prof. Manina – výtvarný zájezd Křivoklát
3 000,- Kč
4) prof. Linhartová – exkurse Plzeň, pivovar
3 200,- Kč
5) prof. Nedvědová – permanentka ZOO Praha
3 500,- Kč
6) prof. Berdychová – pomůcky tělocvik
6 000,- Kč
7) prof. Humlová – jazykové kursy 4. ročníky
2 000,- Kč
8) prof. Nedvědová – Ekologická olympiáda
1 200,- Kč
9) prof. Pelikánová – Psaní všema deseti
8 500,- Kč
10) prof. Vosátková - akce „Na dvoře“, pomůcky
2 000,- Kč
RR odsouhlasila poskytnutí příspěvků v celkové výši 54 058,- Kč.
4. K bodu 4. programu. Ekonomka RR informovala o stavu finančních prostředků v pokladně
k 31. 8. 2014 – celkem 14 493,- Kč, na účtu pak celkem 445 381,50 Kč.
5. K bodu 5. programu. Ing. Quant přednesl změnu v Pravidlech pro poskytování příspěvků
z prostředků RR. Písemné vyhotovení Pravidel bude zveřejněno na internetových stránkách
školy. Ing. Quant navrhuje s prostředky hospodařit tak, aby byla vždy tvořena rezerva ve výši
ročního příjmu příspěvků, což je cca 280 000,- Kč. Zbytek nechť je realizován, eventuálně
pokud některý z členů RR má náměty, jak efektivně finanční prostředky pro studenty využít,
lze je předložit na kterémkoli jednání RR. Příspěvek do RR byl navržen v částce 500,- ročně na
studenta.
Návrh byl jednomyslně přijat.
6. K bodu 6. programu. Termín dalšího jednání RR je stanoven na 3. listopadu 2014, v 17.30 hod
ve sborovně školy a od 16.00 hod opět setkání s maturanty.
7. Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada přijala na vědomí informaci o průběhu příprav plesů a termínů v roce 2015.
Rada schválila cenu vstupenek na maturitní ples 2015 – na stání 210,- Kč, na sezení
250,- Kč.
B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 54 058,- Kč. Rada odsouhlasila příspěvek
do RR ve výši 500,- Kč ročně na studenta. Rada odsouhlasila zásadu, že na účtu RR
bude vždy ponechána minimální rezerva ve výši ročního příjmu příspěvků.
C. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 3. listopadu 2014
v 17:30 hod ve sborovně školy.
Zapsala:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – člen RR

Správnost ověřili:
Ing. Martin Quant – předseda RR
Martina Pekařová – ekonom RR

