Zápis
ze schůze sdružení Rady rodičů
při Gymnáziu Kladno
konané dne 16.12.2013

Přítomni: viz prezenční listina
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Program
Informace o přípravách maturitních plesů
Žádosti o příspěvky
Stavy na účtech RR, závazky, pohledávky
Různé, termín další schůze RR

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájila JUDr. Kunz Duchoňová, která přivítala zástupce Rady rodičů a předložila ke
schválení program schůze RR – program byl jednomyslně přijat.
JUDr. Kunz Duchoňová a paní Pekařová seznámily Radu rodičů se stavem příprav na maturitní
plesy. Sdělily, že dle předchozí komunikace mezi všemi členy RR nakonec Rada uzavřela
smlouvu s panem Hozou v („zeštíhlené“) variantě, kdy studenti 4. C budou doplácet na ples
cca 2.090,- Kč a studenti O8 cca 1.360,- Kč. Pokud jde o maturitní ples dalších dvou ročníků,
ten je stále v jednání; pan Hoza předložil i těmto studentům svůj kreativní koncept, bude se
ovšem jednat o jeho ceně.
K této problematice neměli přítomní rodiče žádné připomínky či příspěvky.
2. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a) Boffino, s.r.o. – účetní služby 1 – 9/2013 příspěvek
b) J. Beran – doprava, šachový turnaj
příspěvek
c) K. Linhartová –exkurze Škoda Ml. Boleslav příspěvek
d) A. Mansfeld O7 – volejbalový turnaj
příspěvek
e) L. Pelikánová – doprava pišqorkový turnaj příspěvek
f) L. Smyčková – doprava olympiáda MAT
příspěvek
g) B. Berdychová – doprava volejbal. turnaj příspěvek
h) M. Sojková – světla a zvuk, vánoční koncert příspěvek
i) M.Holík – rada studentů akce Mikuláš
příspěvek
j) rolety – učebna němčiny
Celkem

6.558 Kč
5.000 Kč
3.100 Kč
1.000 Kč
6.818 Kč
392 Kč
447 Kč
3.000 Kč
500 Kč
21.000 Kč
47.815 Kč

Příspěvky v celkové výši 47 815 Kč byly schváleny jednomyslně.

3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na běžném účtu Rady rodičů a v pokladně.
Stav na běžném účtu ke dni 16.12.2013: 372.621 Kč, v pokladně: 77.133 Kč.
4. V rámci diskuse informovala paní ředitelka, že lístky na vánoční koncert, který se koná dne
18. prosince 2013, jsou k dispozici u prof. Vosátkové. Dále vysvětlila, že nejmladší studenti
měli jeden den volna (pátek), a to z důvodů, že se ve škole objevily vši. Na závěr paní

ředitelka sdělila, že se do školy dostavila bývalá studentka gymnázia, která posléze studovala
na soukromé škole P. Kellnera – Open Gate. Přednášela o tom, jak probíhá studium na této
škole, kolik činí školné, zřejmě v rámci náboru nových studentů. Další příspěvky do diskuse
nebyly.
Byl odsouhlasen další termín schůze RR, která se bude konat dne 27. ledna 2014 v 17.30 hod.
ve sborovně školy.

Závěry schůze - shrnutí:
A. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 47 815 Kč

B. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 27. ledna 2014 v 17:30 ve
sborovně školy

Zapsala: JUDr. Iva Kunz Duchoňová
Správnost ověřila: Martina Pekařová
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