Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 17. 9. 2018
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr17092018_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Představení členů Rady.
3. Schválené ročního příspěvku
4. Informace o přípravách na maturitní ples
5. Schvalování příspěvků
6. Závěr
Průběh schůze:
2. Všichni členové se představili a oznámili svoje postoje a vize svojí účasti v Radě rodičů.
3. Předseda SR vyzval členy SR k diskuzi ohledně možného zvýšení anebo ponechání ročního
příspěvku. Jednotlivý členové SR měli možnost se vyjádřit pro a proti navýšení na 550 Kč.
Zároveň ekonomka a předseda SR seznámil nové členy SR jakým způsobem probíhalo čerpání
příspěvků v uplynulém roce. Z diskuze bylo patrné, že není mezi členy jednotný názor pro
anebo proti navýšení, a proto nakonec se přistoupilo k hlasování. Výsledkem bylo schválení
navýšení příspěvku na 550 Kč za každého studenta za rok těsným poměrem 9:8.
V rámci tohoto bodu a nastalé diskuze ohledně příspěvků paní ředitelka seznámila SR o
možnostech získávání sponzorských příspěvků. Ze strany členů byl vytvořen návrh, zda by SR
mohla vytvořit platformu tzv. „Stromu splněných přání“, který by sloužil jako obecný seznam
požadavků, který by byl veřejný a jednotliví zájemci o sponzorství by se mohli k jednotlivým
příspěvkům přihlásit. SR se dohodla, že během následující schůze bude této problematice
věnována větší pozornost a čas.
4. Příprava maturitních plesů. Předseda SR seznámil členy o průběhu příprav maturitních plesů.
Termíny plesů jsou následující: O8 a 4B se koná 25.1.2019 a 4A a 4C se koná 22.2.2019. Zástupci
studentů jsou: O8 – Karel Vítek, 4B – Lenka Slabá, 4A – Tomáš Plecitý, 4C – Vojtěch Pavlíček.
Studenti obdrželi popis a rozdělili si jednotlivé úkoly. Předseda a ekonomka SR bude se
studenty pravidelně v kontaktu pro průběžnou podporu při přípravě jednotlivých částí.

5.

Schvalování příspěvků. Na návrh Ekonomky SR byly diskutovány tyto příspěvky:
Id.
Jméno žadatele Popis příspěvku
Částka v Kč
1.

H. Tučková

Exkurze do automobilky Mladá Boleslav –
vstupné + doprava

8.980,--

2.

M. Pašková

Fotbalový turnaj – odměny a organizace

300,--

3.

D.Kadlecová

Školní výlet 3.C – Mšec u N.Strašecí (2 noci) +
příspěvek na ubytování.

3.550,--

4.

V. Nedvědová

ZOO permanentka 6 vstupů

3.500,--

5.

I. Humlová

Jazykový kurz 4. ročníky (občerstvení + jízdné
lektorů)

2.000,--

6.

B. Berdychová

Členský příspěvek Asociace sportovních klubů

800,--

7.

Z. Manina

Výtvarný kurz Křivoklát (11. – 13.9.2018 – 10
studentů)

2.000,--

8.

Z. Manina

Výtvarný zájezd Vídeň (2. – 4.10.2018 – 46
studentů)

22.500,--

9.

K. Liunhartová

Výukový pobyt ve Švédsku (2. – 10.9.2018 – 46
studentů)

23.000,--

10.

M. Pochmanová

Adaptační kurz (4. – 6.9.2018 – 119 studentů) –
odměny, výtvarné a psací potřeby

2.165,--

CELKEM

68.795,-- Kč

6. Ředitelka školy seznámila SR s termínem Vánočního koncertu, který se bude konat ve středu
19.12.2018.

Závěry schůze – shrnutí
a. SR schválila body programu zasedání.
b. SR přijalo navýšení příspěvku z původních 500 Kč na 550 Kč.
c. SR přijalo informaci o přípravách maturitního plesu.
d. SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 68.795,-- Kč.

Termín další schůze byl zvolen na 12. 11. 2018
Zapsal:
Ing. Miroslav Pekárek – předseda sdružení

Správnost ověřila:
L. Urminská – ekonomka sdružení a členka výboru

