Zápis ze schůze Sdružení rodičů
při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 21. 3. 2016
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr21032016_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Informace k maturitním plesům 2016 - konečné vyúčtování
3. Informace o stavech fin. prostředků na účtech a v pokladně Sdružení rodičů (dále SR)
4. Návrh na změnu výše příspěvku SR na maturity na á třída 4.000,- Kč
5. Knižní poukázky - odměny nejlepším studentům
6. Žádosti o příspěvky na školní výlety – pravidla SR
7. Žádosti o příspěvky SR (ostatní)
8. Diskuze k informaci k události na lyžařském výcviku (druhém kurzu 2016)
9. Termín další schůze
Průběh schůze:
1. Předseda SR Ing. Quant zahájil schůzi a předložil návrh programu; všechny body programu
byly jednomyslně přijaty v předložené podobě a dále byl program doplněn návrhem z pléna o
diskuzi k událostem na druhém lyžařském kurzu 2016, doplňující bod byl jednomyslně přijat
do programu jak o bod č. 8.

2. Ekonomka SR paní Pekařová předložila konečné vyúčtování letošních maturitních plesů školy
a konstatovala, že konečný účet skončil celkem v přebytku 80 tis. Kč. SR se rozhodlo podat
žádost o příspěvek od kulturní komise Města Kladno ve výši 15 tis. Kč na plesy v roce 2017.

3. Ekonomka SR paní Pekařová dále informovala o stavu k 18. 3. 2016; stav b/ú banky činil
467.670,89 Kč a stav pokladny 43.130,- Kč.
4. S ohledem na konečný výsledek vyúčtování plesů SR rozhodla navýšit příspěvek na maturity,
a sice 4 000 CZK na třídu (celkem 16 tis CZK). Uvedené prostředky budou uvolněny
prostřednictvím ředitelky školy.

5. SR dále odsouhlasila uvolnění částky 40 tis. Kč na nákup knižních poukázek jako odměny pro
studenty.

6. SR znovu diskutovalo o výši příspěvků na školní výlety a potvrdilo, že 10 % vybraných
prostředků se vrací každé třídě a dále SR poskytuje 1.000 Kč na noc (max. 2.000 Kč) strávenou
třídou na výletě.

7. Žádosti o příspěvky z prostředků SR (ostatní):

1) Prof. Kuna a st. Cieslar 08 - zvuková aparatura (dva reproduktory, mix. pult + 6
mikrofonů) do 30.000,- Kč
2) prof. Berdychová – pásky na lyže - SR požádala prof. Berdychovou prostřednictvím Dr.
Minaříkové o vysvětlení na následující schůzi SR.
3) prof. Manina – zájezd do Toskánska 20 x 500 celkem

10.000,- Kč

4) prof. Litmanová – exkurse Kafkovo muzeum 27 x 100 cekem

2.700,- Kč

5) prof. Litmanová – mezinárodní projekt 12 x 350 cekem

4.200,- Kč

6) prof. Doležel – doprava tematický workshop v Tech. muzeu

911,- Kč

7) prof. Linhartová – krajské kolo zeměpisné olympiády

880,- Kč

8) Boffino s.r.o. - účetnictví SR 9-12/2015

5.710,- Kč

9) Nová razítka SR

600,- Kč

Celkem

55.001,- Kč

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo.

8. Paní ředitelka informovala o průběhu a výsledku jednání vedení školy ohledně kázeňských
přestupků na druhém lyžařském kurzu v roce 2016. SR bylo informováno o postizích studentů
a opatřeních pro zamezení opakování situace v budoucnu; uvedenou informaci vzalo na
vědomí.

9. Další schůze SR proběhne v pondělí 2. května 2016 v 17:30 hod ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:

a.
b.
c.
d.
e.

Rady přijala informaci vyúčtování plesů 2016.
Rada odsouhlasila příspěvky na maturitní výdaje v celkové výši 16.000,- Kč
Rada odsouhlasila příspěvky na knižní odměny studentům v celkové výši 40.000,- Kč
Rada odsouhlasila ostatní příspěvky v celkové výši 55.001,- Kč
Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na 2. května 2016 v 17:30 ve
sborovně školy

Zapsal:

Správnost ověřila:

Ing. Quant – předseda sdružení

Martina Pekařová – ekonomka sdružení a členka
výboru

