Zápis z jednání rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 17. 3. 2014

Přítomní:
Viz prezenční listina: rr17032014_pl.pdf

Program jednání:
1. Program setkání, schválení programu
2. Požadavky na příspěvky z RR
3. Informace o maturitním plese 14. 2 2014
4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
5. Různé, termín další schůze

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájila paní Pekařová. Program schůze byl přijat jednomyslně v předložené podobě.
2. Přítomný prof. Beran se osobně dostavil s žádostí o příspěvek pro studenty na šachový turnaj. Profesor Beran
předestřel dvě možné varianty/požadavky, a to tak, že jsou organizovány dva turnaje, vždy ve značené
vzdálenosti od Kladna:
- turnaj mladších žáků, který se bude konat u Vyškova; předpokládaná výše nákladů 8.830 Kč,
- turnaj starších žáků, který se bude konat ve Vlachovicích; předpokládaná výše nákladů 9.300 Kč.
Celkem by náklady na reprezentaci a účast studentů na obou turnajích činily částku cca 19.000 Kč.
Profesor Beran navrhuje RR, že sestaví silné družstvo, tedy do starších žáků vezme cca 2 soutěžící z žáků
mladších. V takovém případě by se toto silné družstvo účastnilo pouze turnaje ve Vlachovicích, kdy by celkové
výdaje představovaly 9.300 Kč.
Po krátké diskusi byl jednomyslně přijat návrh na vyplacení příspěvku ve výši 9 300,-Kč; varianta dle volby prof.
Berana (účast pouze na turnaji starších žáků).
Dále vystoupil student Holík za Radu studentů s požadavkem na příspěvek na Majáles, který dne 27. 4. 2014
organizuje ČVUT za účelem reprezentace školy. Paní ředitelka objasnila smysl akce. Po krátké diskusi se
navrhuje příspěvek ve výši 2 000 Kč jako odměna pro studenty GK, kteří budou na tomto Majálesu vystupovat.

Další požadavky na příspěvky:
M. Holík – Rada studentů, Majáles GK
M. Holík – Rada studentů, Majáles Kladno
prof. Smyčková – Sovy
prof. Beran – šachový turnaj

1 800,- Kč
2 000,- Kč
4 500,- Kč
9 300,- Kč

Návrhy na vyplacení příspěvků jednomyslně přijaty.
Profesor Mencl požádal, aby bylo dopláceno studentům jazykových kurzů, kteří nastoupili v září a na druhé
pololetí pak někteří studenti přestali na kurz docházet. Proto v druhém pololetí cena na jednoho studenta vzrostla.

S tímto přítomní členové RR nesouhlasí. Navrhuje se, aby bylo se studenty, prof. Menclem a vyučujícími
dojednáno, že za stejné finanční prostředky bude poskytnuta kratší výuka. Částka na hodinu a studenta se tak
zvyšovat nebude, resp. RR tuto částku doplácet nebude.
3. Přítomným byla poskytnuta další informace o průběhu prvého plesu. Studenti třídy 4.C si stěžovali na kvalitu
fotografií. Video nebylo k dnešnímu dni předáno. Zástupkyně studentů (sl. Koulová) konstatovala, že předá JUDr.
Kunz Duchoňové DVD a posudek fotografického ateliéru, ze kterého bude patrná problematika kvality pořízených
fotografií. Následně bude RR (ing. Quant) jednat s panem Hozou o slevě. Nicméně konstatováno, že reklamace
stran kvality fotografií přichází od studentů s téměř dvouměsíčním zpožděním, studenti zástupce RR
nekontaktovali s tímto problémem dřív. Veškeré aktivity v tomto směru za studenty činila studentka Olarová; bez
součinnosti s RR. Evidentně došlo k absenci přenosu informací mezi studenty třídy 4.C. Pan Hoza se má také
podílet na vzniklé škodě v KD. Maturitní ples proto může být vyúčtován až po dořešení shora uvedeného.
Ekonomka RR paní Pekařová informovala o průběhu a vyúčtování druhého plesu. Únorový ples tříd 4.A a 4.B
proběhl bez problémů a byl již řádně vyúčtován. Studentům se bude vracet částka z jejich vybraného příspěvku :
137,-Kč třídě 4.A a 202,-Kč třídě 4.B.
4. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla ke dni 17. 3. 2014
částka 548 046,- Kč a stav pokladny činil 31 952,- Kč. RR neeviduje žádné závazky ani pohledávky po splatnosti.
5. Paní ředitelka stručně informovala o úmrtí studenta maturitního ročníku O8 po maturitním plese v únoru 2014.
V souvislosti s tím se diskutovalo o podobě maturitních plesů v dalších letech, zejména pokud jde o nutnost po
plese pořádat i diskotéku či tzv. afterparty. V tomto smyslu se přítomní shodli, že budou ještě o věci dále hovořit.
Paní ředitelka informovala přítomné o tom, že ve škole proběhla inspekce a neseznala žádné nedostatky. Též
proběhla kontrola ze strany hasičů a hygienika, vše bez zásadních zjištění.
Paní ředitelka informovala, že dne 9. 4. 2014 v 17.00 hod budou třídní schůzky.
Termín další schůze RR byl domluven na 28. 4. 2014 v 17:30 hod ve sborovně školy.
Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada přijala na vědomí informaci o průběhu plesu a pověřila Ing. Quanta jednáním s panem Hozou o úhradě
nákladů na odstranění škod a slevu z ceny za reklamované fotografie.
B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 17.600,- Kč. Rada zamítla žádost prof. Mencla o příspěvek na
úhradu kursovného za výuku cizích jazyků.
C. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 28. 4. 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

