
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 17. 9. 2012 

 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr170912_pl.jpg 

Program schůze: 

Program setkáni RR 17. 9. 2012 

1. Program 

2. Stavy na účtech RR a závazky/pohledávky 

3. Informace k přípravám maturitních plesů 2013 

4. Žádosti o příspěvky – prezentace nových projektů 

5. Různé a termín další schůze RR 

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a předložil ke schválení program schůze RR 
- program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 
 

2. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a 
pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 31. 8. 2012 činil 432.624,56 Kč a stav pokladny 
37.032,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. 
 

3. Informace k přípravě maturitních plesů – studenti si vylosovali termín plesu pro dvojice tříd a to 
tak, že maturitní ples tříd O8 a 4.C proběhne 25.1. 2013 a ples tříd 4.A a 4.B dne 22. 2. 2013, 
s tím, že studenti do konce měsíce října předloží zástupcům RR návrhy na vstupenky a pozvánky 
a seznam předjednaných účinkujících (moderátoři, hudba velký sál, DJ v klubu). V pondělí 5.11 
proběhne aktualizační setkání RR a studentů k maturitním plesům.  
 

4. Schválené příspěvky z rozpočtu RR: 
 

a) prof. Nedvědová – pergamentka do ZOO ……....... příspěvek 3.500,- Kč 
b) prof. Bandíková – doprava EUROPAHAUS …….... příspěvek 8.000,- Kč 
c) prof. Litmanová - doprava EUROPAHAUS ….….... příspěvek 4.000,- Kč 
d) prof. Humlová -  jazykové kurzy 4. ročník ………… příspěvek 2.000,- Kč 
e) prof. Pelikánová -  výukový program „Psaní 10“ .… příspěvek 6.000,- Kč 
f) Procházková O4 – školní časopis ……………...….. příspěvek 2.500,- Kč 
g) prof. Černá – vybavení učebny FRJ  ………………. příspěvek 30.000,- Kč 

 
Realizaci dodávky vybavení učebny FRJ zabezpečí Ing. Quant v průběhu následujícího měsíce. 
 
Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 56.000,- Kč. 

 

5. Diskuze – v rámci diskuze byl rodiči studentky Lucie Malečkové přednesen návrh na zabezpečení 
prostoru pro ukládání jízdních kol na pozemku školy, neboť v závěru loňského šk. roku došlo ke 
krádeži kol studentů. Z diskuze vyplynulo několik možných technických řešení, která je potřeba 
nákladově kvantifikovat. Pan Maleček souhlasil, že zajistí a přeloží cenové nabídky na jejichž 
základě se RR se pak rozhodne o případném vynaložení rozpočtových prostředků. Za členku RR 
byla navržena paní Iva Duchoňová a na následující schůzi RR proběhne její volba za statutárního 
zástupce RR. 

 

6. Termín další schůze RR byl domluven na 5. 11. 2012 v 17:30 ve sborovně školy 



 
 
Závěry schůze - shrnutí: 

 
 

A. Maturitní plesy se uskuteční takto: maturitní ples tříd O8 a 4.C proběhne 25.1. 2013 a 
maturitní ples tříd 4.A a 4.B dne 22. 2. 2013. Studenti maturitních ročníků do konce října 
připraví návrhy vstupenek a pozvánek na své plesy.  
 

B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 56.000,- Kč 
 

C. Rada rozhodla o příspěvku na nákup učebnic anglického jazyka vždy studentům druhých 
ročníků čtyřletého studia a studentům sexty osmiletého studia. Pro školní rok 2012-13 byl 
příspěvek pro jednoho studenta stanoven na částku 150,- Kč. Uvedený příspěvek však bude 
poskytnut pouze těm studentům Gymnázia Kladno, jejichž rodiče zaplatili v předchozím roce 
příspěvek na práci RR. 

 
D. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 5. 11. 2012 v 17:30 ve 

sborovně školy 
 
 
Zapsal: 
Ing. Martin Quant – jednatel 
 
Správnost ověřili: 
Martina Pekařová – ekonom  

 


