Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 23. 4. 2018
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr23042018_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Informace o maturitách
3. Zpětná vazba projektu Edison
4. Májový koncert
5. Schvalování příspěvků
Průběh schůze:
2. Informace o maturitách. Paní ředitelka informovala Radu rodičů, že všichni žáci budou
připuštěni k maturitním zkouškám. Výsledky z písemných zkoušek bohužel ještě nejsou
k dispozici a budou známy minimálně 1 den před zkouškou. Dále paní ředitelka sdělila, že
v rámci přijímacích zkoušek na gymnázium bylo přijato 180 přihlášek na osmileté a 168 na
čtyřleté.
3. Zpětná vazba k projektu Edison. V rámci diskuze na minulé Radě rodičů, kdy pan učitel
Zahradník seznámil Radu Rodičů s celkovým hodnocením projektu Edison, byla diskutována
opět zpětná vazba. Z celkové diskuze bylo patrné, že projekt nebyl zvládnutý ze strany
organizátorů projektu a vedení společnosti Edison, a nikoliv ze strany vlastních zahraničních
studentů. Na základě diskuze s ostatními členy rady bylo dohodnuto, že paní ředitelka zjistí ze
strany učitelského sboru, jestli i pro příště bude ze strany školy zájem o organizování tohoto
projektu.
4. Májový koncert se bude konat 16.5.2018 od 18:00
5. Schvalování příspěvků:

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno žadatele
R. Litmanová
D. Kadlecová
L. Pelikánová
H. Tučková
L. Smyčková
L. Smyčková
V. Nedvědová
L. Pelikánová
V. Nedvědová
B. Berdychová

Celkem

Název příspěvku
exkurze 1.B Břevnovský klášter
jízdné okresní kolo volejbal
jízdné Bobřík informatiky
jízdné soutěž Eurorebus
příspěvek zahraniční expedice Rumnsko
jízdné geologická olympiáda
odměny ekologické kurzy 1. ročníky
jízdné Robosoutěž
odměny volejbalová Superliga
jízdné Juniorská maraton

Částka
2 900,00 Kč
264,00 Kč
320,00 Kč
719,00 Kč
9 500,00 Kč
252,00 Kč
3 200,00 Kč
270,00 Kč
1 000,00 Kč
600,00 Kč

19 025,00 Kč

Závěry schůze – shrnutí
a. SR schválila body programu zasedání.
b. SR přijalo informaci o průběhu maturit a přijímacích zkoušek
c. SR odsouhlasilo, že v rámci projektu EDISON SR vyčká na zpětnou vazbu ze strany
učitelského sboru.
d. SR přijalo informaci o organizaci Májového koncertu.
e. SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 19.025 Kč.

Termín další schůze byl zvolen na 11.6.2018
Zapsal:
Ing. Miroslav Pekárek – předseda sdružení

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

