Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 15. 12. 2014

Přítomni:
Viz prezenční listina: rr15122014_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. Diskuze o doučovacích hodinách hrazených RR
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 průběhu příprav na oba
maturitní plesy; přípravy probíhají dle plánu, všechny smlouvy jsou buď uzavřené (první ples)
nebo v konečné fázi před podpisem. Zálohy na pronájem jsou zaplaceny nebo budou
v prvním týdnu roku 2015. Proběhla také diskuze o kouření na plese a RR se rozhodla požádat
studenty o vyjádření, zda podporují plně nekuřácký ples či jen omezení kouření na určené
prostory.
3. K bodu 3. programu.
příspěvků:

RR dnešního dne odsouhlasila jednomyslně poskytnutí těchto

1) prof. Smyčková – matematická soutěž (doprava)
2) prof. Tlustá – volejbal – okresní kolo (doprava)
3) prof. Berdychová – finále stolní tenis
4) prof. Šrámková – výměnný pobyt Gunzburg
5) prof. Pelikánová – Robosoutěž ČVUT (doprava)
6) prof. Pelikánová – Krajské kolo PIŠQWORKY
7) prof. Litmanová – Exkurze ČJ třída O6
8) prof. Mencl – Vánoční volejbalový turnaj (odměny)
9) prof. Kadlecová – Okresní přebor volejbal (doprava)
10) M. Holík – Mikulášská nadílka
11) prof. Smyčková - Matematická soutěž (doprava)
12) M. Caithaml, J. Vodička 3A - Europahaus (2x2 000,- Kč)
13) D. Hanke O6 – výstava fotografií
14) R. Pečonka – okresní kolo florbal

403,- Kč
245,- Kč
3 062,- Kč
10 000,- Kč
564,- Kč
710,- Kč
3 250,- Kč
1 000,- Kč
190,- Kč
1 457,- Kč
431,- Kč
4 000,- Kč
830,- Kč
560,- Kč

RR odsouhlasila poskytnutí příspěvků v celkové výši 26.702,- Kč.
4. K bodu 4. programu. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků
v pokladně k 15. 12. 2014 – celkem 73.449,- Kč, na účtu pak celkem 396 768,29 Kč. Závazky
splatné v lednu jsou ve výši 40.000,- Kč (poslední záloha za pronájem sálu).

5. K bodu 5. programu. Ing. Quant přednesl návrh, vzešlý z diskuse na třídních schůzkách třídy
2A, o vytvoření podpůrného studijního programu – doučování z fyziky nad rámec běžné
výuky. Jednalo by se o RR hrazené hodiny opakovací resp. doplňující běžnou výuku v rozsahu
1x týdně v rámci kterých by měli studenti možnost zlepšit porozumění předmětu. S ohledem
na skutečnost, že uvedený projekt by inicializován rodiči a nikoli studenty se RR rozhodla ve
spolupráci s ředitelkou školy pro dočasnou pilotní verzi na dobu 3 měsíců, který podpoří
částkou 4.000,- Kč. Dle zájmu studentů bude po uplynutí uvedených 3 měsíců pilotní projekt
buď rozšířen o další předměty a dále financován RR nebo ukončen.
6. Další schůze proběhne v pondělí 26. ledna 2015 v 17:30 hod ve sborovně školy
Závěry schůze – shrnutí:
A. Rady přijala informaci o průběhu příprav maturitních plesů 2015.
B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 26.702,- Kč.
C. Rada odsouhlasila spuštění pilotního projektu „Podpora výuky fyziky“ v průběhu
ledna 2015 na 3 měsíce s náklady do 4.000,- Kč.
D. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 26. ledna 2015
v 17:30 hod ve sborovně školy, předtím od 16:30 hod poslední schůzka s maturanty
ohledně 2.plesu.

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

