Zápis ze schůze Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 20. 3. 2017
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr20032017_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Informace k maturitním plesům 2017 a 2018
3. Příspěvek na maturity + knížky
4. Žádosti o příspěvek
5. Nový statutární zástupce
6. Diskuze k postupům při schvalování příspěvků, termín další schůze

Průběh schůze:
1. Předseda Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. (dále SR) Ing. Quant zahájil schůzi a
předložil návrh programu – návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Ekonomky SR paní Pekařová informovala o finančních výsledcích maturitních plesů 2017.
Konstatovala, že oba plesy byly ziskové a předložila jejich podrobné vyúčtování. V rámci
diskuze k uvedenému tématu byla zmíněna skutečnost, že Město Kladno po dva uplynulé
školní roky nevyhovělo žádostem SR o finanční příspěvek (částka 15.000 Kč na jeden
maturitní ples). SR rozhodlo, že zástupci SR předloží uvedené žádosti o dotaci na proběhlé
plesy 2017 znovu a to opět ve výši 15 tisíc Kč. Zajistí ekonomka a předseda SR. Dále byly
připomenuty již potvrzené termíny maturitních plesů pro rok 2018, a sice pátek 19. 1. 2018 a
dále pátek 9. 2. 2018.

3. Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny k 20. 3. 2017 činil 69.066,- Kč a
zůstatek na b/ú byl k uvedenému datu 377.681,55 Kč; SR k 30. 1. 2017 neeviduje žádné
pohledávky ani závazky po splatnosti. SR souhlasilo s úhradou faktury za vedení účetnictví a
daňové přiznání ve výši 11.772,4. Žádosti o příspěvky z prostředků SR:
 SR se jednomyslně rozhodlo navýšit příspěvek na maturitu ze 4.000 na 5.000,- Kč na
třídu; pro letošní maturanty tak SR uvolní 20.000,- Kč
 Ing. Quant zajistí opět knižní poukázky v hodnotě 40.000,- Kč a pokusí se opět získat
10% slevu.
Další žádosti o příspěvek:
1) Prof. Litmanová – Zájezd do Míšně
2) EUROPAHAUS – sl. Pěnkavová, Kratochvílová, Rojdlová (2.C)
3) Prof. Pelikánová – Jízdné Bobřík informatiky

9.800,- Kč
6.000,- Kč
585,- Kč

4) Prof. Pečonka – jízdné+startovné Laser Game

3.630,- Kč

Celkem

80.015,- Kč

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo.

5. Protože dosavadní předseda SR Ing. Quant v průběhu školního roku 2016/17 ukončí svou
práci na pozici předsedy SR, SR hledalo nové kandidáty na tuto pozici. Z diskuze vyplynul jako
nejvhodnější uchazeč o funkci předsedy Ing. Miroslav Pekárek, který krátce představil svou
osobu a záměry pro další rozvoj SR. SR jednomyslně potvrdila Ing. Pekárka jako nového
předsedu SR, který se ujme své funkce na následující schůzi SR, kde proběhne oficiální
uvedení do funkce předsedy de jure.

6. Na základě připomínky pana Vítka, člena SR, byl diskutován postup pro schvalování příspěvků
na nové projekty. SR se rozhodlo pro stanovení následujícího postupu (postup bude
zveřejněn na webu školy):
1. V případě, že částka příspěvku, o který je SR žádáno, přesahuje hodnotu
20.000,- Kč, musí žadatel o příspěvek SR předložit:
a. Nejméně dvě srovnávací nabídky na předmět či službu, které jsou
předmětem žádosti,
b. k nabídkám přiložit své hodnocení kladů a záporů z pohledu ceny,
funkčnosti, užitné hodnoty, životnosti, případně další hodnotících kritérií,
které předkladatel žádosti považuje za důležité,
c. uvedené poskytne elektronicky SR formou zaslání na adresu SR uvedenou
na webu školy a to nejpozději 7 dnů před plánovaným setkáním SR, na
kterém bude žádost o příspěvek předložena.
2. Předkladatel žádosti se osobně dostaví na setkání SR, kde svou žádost
představí a odpoví na případné dotazy ze strany SR.
7. Další schůze SR proběhne v pondělí 24. 4. 2017 17:30 hod ve sborovně školy.

Závěry schůze – shrnutí:

a. SR přijalo informaci finančních výsledků plesů 2017.
b. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 80.015,- Kč.
c. SR jednomyslně odhlasovala za nového předsedu Sdružení rodičů při Gymnáziu
Kladno z.s. pana ing. Miroslava Pekárka
d. SR stanovilo nový postup pro přijímání žádostí o příspěvek SR v případě, že výše
příspěvku bude rovna 20.000,- Kč nebo vyšší.
e. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven na 24. 4. 2017 17:30 hod ve
sborovně školy
Zapsal:
Ing. M. Quant – předseda sdružení

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

