Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 18. 9. 2017
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr180917_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Seznámení s průběhem přípravy maturitního plesu
3. Schvalování příspěvků
4. Změna školského zákona
5. Edison – program
6. Zvuková technika.

Průběh schůze:
2. Ekonomka SR informovala SR o termínech konání maturitního plesu. Třída 4B a 4C bude mít
maturitní ples 19.1.2018 a třídy O8 a 4A 9.2.2018. Dále Předseda SR a ekonomka SR seznámili
SR o průběhu jednání mezi zástupci jednotlivých tříd a zástupců SR, která se konala před
zasedáním SR. Se studenty vše probíhalo ve velice klidném a konstruktivním duchu. Jednotlivé
třídy si vybrali své zástupce, kteří po jednotlivých krocích přistupují k organizaci svých
maturitních plesů. Klíčové body, kde SR má větší klíčové stanovisko bylo studenty vnímáno
velice konstruktivně. Jedná se především o body výběru moderátora, kapely pro hlavní sál a
video projekce. Zástupci jednotlivých tříd společně našli variantu, která vycházela z doporučení
SR. Studenti dostali jednotlivé úkoly, které budou zkontrolovány během následující schůze.

3. Schvalování příspěvků:
a. K. Linhartová požadovala příspěvek na zahraniční zájezd Švédsko ve výši 44 x 200Kč =
22.000 Kč
b. Z. Manina požadoval příspěvek na výtvarný zájezd Křivoklátsko ve výši 3.400 Kč
c. K. Linhartová požadovala příspěvek na dopravu na soutěž EUROREBUS ve výši 792 Kč
d. I. Humlová požadovala přispět na odměny pro jazykové kurzy pro 4. ročníky ve výši
1.000 Kč
e. J. Tlustá požadovala příspěvek na dopravu na krajské kolo Středoškolského poháru
v atletice ve výši 8.712 Kč
f.

M. Pochmanová požadovala příspěvek na odměny, pomůcky pro adaptační kurz pro
1.ročníky ve výši 2.400 Kč

g. V. Nedvědová požadovala příspěvek na permanentku vstupného do ZOO Praha 3 ve výši
3.500 Kč (jedná se o každoroční příspěvek)
h. B. Berdychová požadovala příspěvek na plachtu pro přikrytí doskočiště ve výši 550 Kč.,
Zde se SR přiklonila k nejlevnější variantě, která spočívá v zakoupení plachty i za cenu
nižší životnosti (odhad cca 3 roky)

i.

B. Berdychová požadovala příspěvek na sportovní dresy 2 sady /1xchlapci+1xděvčata/
(celkem 40 kusů) ve výši 15.000 Kč. SR se pokusí zjistit možnosti sponzorského daru za
účelem pokrytí těchto nákladů. Nicméně prozatím SR nechává příspěvek v původní výši.
Barva se dohodla žlutá a zelená.

j.

B. Berdychová požadovala příspěvek na košíčky (tři tuby) na hru bedminton ve výši 600
Kč

k. B. Berdychová požadovala příspěvek pro Asociaci sportovních klubů ve výši 800 Kč
SR jednomyslně schválila všechny příspěvky v celkové výši 58.754
Stav pokladny ke dni 18.9.2017 činí 33.687 Kč, na účtu v bance je 205.105 Kč

Kč.

4. Školský zákon: paní ředitelka seznámila SR s úpravami školského zákona. Byly vyzdviženy tyto
body:

a. pedagogové nesmějí vynášet informace mimo školu a vše musí být utajeno, především
je kladen důraz na osobní data o studentech.

b. §31, ředitel školy může rozhodnout o okamžitém vyloučení žáka a to v případě zvláště
závažného činu.

Vedle informací ohledně změn školského zákona paní ředitelka informovala SR o
uskutečnění natáčení filmu Pepa.

Dále ředitelka informovala SR o stavu výměny podlah v tělocvičně, která dle informací
z médií měla být během prázdnin vyměněna. Bohužel k této opravě během prázdnin
nedošlo, a to z důvodů, které neleží na straně školy.

5.

Program Edison bude probíhat v období od 5.2.2018 do 11.2.2018.

6. Zvukový program. Předseda SR informoval, že zvuková technika schválená v červnu 2017
nebyla doposud pořízena. Čeká se na finální nabídku od dodavatele, který přislíbil slevu na
pořízení s tím, že se stále očekává investice ve stejné výši jako byla původně schválena během
zasedaní 5.6.2017

Závěry schůze – shrnutí:

a.
b.
c.
d.

SR schválila body programu zasedání.
SR přijalo informaci o průběhu příprav maturitních plesů
SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 58.754 Kč
SR přijalo informaci o novém školském zákoně

e. SR přijalo informaci o programu Edison
f. SR přijalo informaci o průběhu zakoupení zvukové techniky.
g. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven termín na 30.10.217 ve 17:30 ve
sborovně školy.

Zapsal:
Ing. Miroslav Pekárek – předseda sdružení

Správnost ověřila:
M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru

