Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 21. 9. 2015
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr21092015.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace k maturitním plesům 2016
3. Informace k provozu kopírovacích zařízení RR
4. Schvalování příspěvků
5. Stav na účtech, pokladna
6. Různé - změna stanov
7. Termín další schůze

Průběh schůze:
K bodu 1 Programu:
Schůzi zahájil předseda RR Ing. Quant, který přivítal přítomné rodiče a předložil ke schválení Program
schůze RR – program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
K bodu 2.
Paní Pekařová a Ing. Quant informovali přítomné o průběhu setkání se zástupci maturitních tříd.
Studenti si domluvili následující rozdělení termínů: ples v termínu 15. ledna 2016 bude plesem tříd
O8 a 4C, a ples v termínu 5. února 2016 tříd 4A a 4B. Studenti byli seznámeni s rozpočty plesů a byla
jim předána souhrnná informace o postupu a odpovědnostech u každé rozpočtované položky
maturitního plesu. Studenti byli informováni o termínech pro předložení smluv s moderátorem a
kapelou pro hlavní sál (pro první ples je to 9. 11. 2015). Studenti vznesli dvě výhrady k pořádkové
službě, kterou RR používá pro zabezpečení plesu. První výhrada se týkala údajného neurvalého
přístupu ze strany členů služby vůči studentům a druhá omezování vstupu osobám, které nebyly
oblečeny dle společenské konvence. K první výhradě: protože zástupci RR dosud (po 6 realizovaných
plesech) neobdrželi žádnou výhradu k chování služby s výjimkou výše zmíněné připomínky studentů,
nevidí zástupci RR důvod k výměně služby, ovšem zástupci RR přislíbili, že s pořadatelskou službou
výhrady studentů projednají a zdůrazní požadavek na maximální možnou nekonfliktnost a
zdrženlivosti ze strany ochranky vůči návštěvníkům plesu. Druhá výhrada byla zástupci RR kategoricky
odmítnuta, protože pořádková služba plně dodržela instrukce RR, když nevpouštěla na ples osoby bez
košile, obleku či společenské obuvi. Pro předejití problému se RR se rozhodla pro následující plesy
písemně formulovat standardy vhodného oblečení vyžadovaného pro vstup na ples. Paní Pekařová
ještě závěrem připomněla studentům povinnost předkládání dokladů pro možné vydání peněz
z fondu RR. Uvedené zdůraznila v souvislosti se zkušeností s loňskou třídou O8, které doposud nebyla
schopna ani po opakovaných urgencích doložit účetní doklady na některé finanční zálohy poskytnuté
RR na občerstvení při jejich maturitní zkoušce.
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V souvislosti s faktem, že kulturní komise města Kladna odmítla poskytnout každoroční příspěvek
na organizaci maturitního plesu Gymnázia Kladno v roce 2015 a nelze ani očekávat, že by tak učinila
v roce 2016, byl RR předložen návrh na navýšení ceny vstupného na maturitní ples. Návrh nové ceny
220,- Kč za vstupenku ke stání a 260,- za vstupenku k sezení byl jednomyslně přijat. Zároveň se
zástupci RR vyjádřili v tom smyslu, že ohledem na nezájem představitelů města Kladno o podporu
maturitních plesů nebudou tito nadále obesíláni pozvánkami, ani V.I.P. vstupenkami na žádný
z maturitních plesů zdejšího gymnázia.
K bodu 3
Ing. Quant informoval zástupce RR o jednání se společností Minolta k zajištění servisu kopírky RR,
která byla doplacena dle leasingové smlouvy v minulém školním roce. Se zástupci servisní společnosti
bylo domluveno, že RR bude nadále platit sníženou měsíční platbu zahrnující pouze servisní a
provozní náklady. Zástupci RR souhlasili s uzavřením uvedené dohody na dobu jednoho školního
roku. Výše konečné úhrady a další podrobnosti Ing. Quant sdělí na následující schůzi RR.
K bodu 4. Programu
Prof. Berdychová předložila RR tři žádosti o nákup materiálního vybavení pro sportovní účely:
a) Dokoupit papírové terčovnice alespoň 20x, lehký luk 1x a karbonové šípy 10x v celkové hodnotě do
5.500,- Kč – tuto žádost RR schválila
b) Pořídit nové počítadla skóre v hodnotě 1.500,- Kč – tuto žádost RR schválila
c) Začít průběžně nakupovat komplet vybavení pro běžecké lyžařské výcviky; set v hodnotě 4.500,- Kč
– s ohledem na finanční možnosti RR a počet požadované výstroje + jejího malé využití (2 týdny
v roce) a relativně nízké ceně půjčovného - tuto žádost RR odmítla
RR ovšem konstatovala, že navýší příspěvek na každého žáka účastnícího se zimního lyžařského
výcviku. Uvedené bude konkretizováno na schůzi RR předcházející lyžařským výcvikům.
Projekt EDISON – RR byla prostřednictví ředitelky gymnázia oslovena podpořit projekt týdenní stáže
skupiny zahraničních studentů a jejich účasti na vyučování všech tříd gymnázia. Po prezentaci
projektu jeho představitelem panem Birgusem z organizace AIESEC se RR rozhodla tento projekt
finančně podpořit a v termínu od 14. do 20. resp. 18. 12 akci uskutečnit. RR uvolnila na projekt částku
17.500,- Kč. Uvedená částka může být v reálu nižší, neboť zahrnuje náklad na ubytování studentů,
který ovšem v případě ubytování studentů u rodin může odpadnout. – tuto žádost RR schválila
Další žádosti o příspěvky, které RR schválila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prof. Pelikánová – Psaní všemi deseti
prof. Nedvědová – Permanentka do ZOO
prof. Smyčková – První pomoc
prof. Smyčková – Expedice Řecko
prof. Smyčková – Ekologická olympiáda
Europahaus - studenti: Hanke O7, Phong 4B, Malcová 3.C
prof. Kocálová – Studentská konference
prof. Humlová – jazykové kurzy 4. roč.
prof. Manina – výtvarný zájezd Křivoklát
2

6.500 Kč
3.500 Kč
198 Kč
11.000 Kč
1.200 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč
1.995 Kč
2.600 Kč

10. prof. Kolínská – výstava fotografií Klauda O8
11. prof. Kohoutová – Cesta do parlamentu
Celkem

900 Kč
537 Kč
60.930 Kč

Návrh na vyplacení příspěvků, jak uvedeno shora, v celkové částce 60.930 Kč, byl jednomyslně přijat.
RR dále odsouhlasila úhrady faktury za vedení účetnictví RR za období 1-8 měsíc roku 2015 ve výši
9.528 Kč.
K bodu 5. Programu
Ekonomka paní Pekařová dále informovala o stavu finančních prostředků; ke dni 21. 9. 2015 bylo
v pokladně 45.488,-Kč na b/ú ke dni 31. 8. 2015 byla částka 265.810,67 Kč.
K bodu 5. Programu
Dr. Kunz Duchoňová informovala RR o nutnosti změny stanov RR s ohledem na změny právního řádu
a to nejpozději ke konci roku 2015. Na základě předložených bodů RR rozhodla o následujícím
nastavení ve stanovách:
Sdružení RR bude změněno na Spolek, v němž každá třída bude zastoupena jedním hlasem. Bude
stanoven seznam osob s hlasovacím právem a osob zastupujících osoby s hlasovacím právem při
jejich nepřítomnosti. RR bude nadále zastupována dvěma zvolenými statutáři a řízena většinovým
hlasováním na shromáždění RR; kontrolní komise se nebudu zřizovat.
Termín dalšího setkání RR je stanoven na den 9. 11. 2015 v 17:15 hod. ve sborovně školy.
Od 16:00 hod již budou pozváni zástupci maturitních ročníků a přítomní členové RR se tak vyzývají,
kdo z nich má zájem, aby se již v 16:00 hod. na toto jednání dostavil.

Závěry schůze – shrnutí:
a) Termíny: ples v termínu 15. ledna 2016 bude plesem tříd O8 a 4C, a ples v termínu 5. února
2016 tříd 4A a 4B. Potřebné podklady k prvnímu plesu budou RR předloženy 9. 11. 2015.
Návrh nové ceny 220,- Kč za vstupenku ke stání a 260,- za vstupenku k sezení byl
jednomyslně přijat.
b) RR odsouhlasila příspěvky v celkové výši 60 930 Kč.
c) RR odsouhlasila návrhy změn ve stanovách dle nových požadavků právního řádu ČR.
d) Rada odsouhlasila další termín schůze RR, pondělí 9. 11. v 17:15 hod. ve sborovně školy.

Zapsal: Ing. Martin Quant, předseda RR,
Správnost ověřila: Martina Pekařová, ekonomka RR
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