Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 23. 9. 2013
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr23092013_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace o předběžném vyúčtování činnosti RR ve školním roce 12/13, rozpočtová pravidla
pro následující období, výše příspěvků rodičů do RR
3. Informace o maturitních plesech 2014
4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
5. Žádosti o příspěvek
6. Různé a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a předložil ke schválení program schůze
RR – program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. Ing. Quant RR předložil předběžné vyúčtování příjmů a výdajů RR za minulé období. Celkové
příjmy RR činily v uvedeném období 787.896,- Kč a celkové výdaje 795.327,- Kč. Z rezervního
fondu vytvořeného v uplynulých letech RR spotřebovala 7.431,- Kč. V souvislosti s narůstající
podporou RR projektů v minulých letech financovaných z fondů školy byl diskutován návrh na
nastavení maximální možné hodnoty schodku rozpočtu RR na straně výdajů. Jednomyslně byl
přijat návrh, kterým byla maximální hodnota schodku stanovena na hodnotu nejvýše 10 %
finančních rezerv RR vytvořených v minulosti; konkrétní hodnota bude spolu s výdajovými
rámci kapitol rozpočtu přeložena RR na příštím setkání – zodpovídá ing. Quant
3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla 31.
8. 2013 částka 392.728,07 Kč a stav pokladny činil 29.958,- Kč. RR neeviduje žádné závazky
ani pohledávky po splatnosti. RR také jednomyslně rozhodla zachovat výši příspěvku na
studenta 500,- Kč za školní rok.
4. Paní Pekařová informovala o přípravě plesů maturitních ročníků, které proběhnou 24. 1. 2014
(třídy O8 a 4.C) a 14. 2. 2014 (třídy 4.A a 4.B). Studenti byli informováni o výdajových limitech
pro položky na ples za které jsou zodpovědní a termínech, ve kterých mají dodat podklady.

5. RNDr. Minaříková se jménem školy na RR obrátila s žádostí o finanční podporu projektu ICP,
který škola realizovala z dotačního titulu, ovšem schází cca 24.000,- Kč na dokončení
knihovny - poličky do učebny. RR jednomyslně rozhodla o uvolnění uvedených prostředků na
dokončení učebny.

6. Žádosti o příspěvky z rozpočtu RR:
a) prof. Pelikánová - Licence programu Psaní všemi 10
b) prof. Smyčková – kroužek „Sovy“
c) prof. Smyčková – Ekologická olympiáda
d) prof. Litmanová - EUROPA-HAUS studenti 4.C:
e) prof. Litmanová – návštěva vily Tugendhat:
f) prof. Tučková – EUROREBUS (jízdné)
g) prof. Humlová – jazykové kurzy 4. roč.
h) prof. Smyčková – Startovné „Zlatý list“
i) prof. Pelikánová - Orientační běh (startovné)
j) prof. Špillerová – volejbal DE (cestovné)
k) prof. Nedvědová – roční permanentka do ZOO Praha

5 000,- Kč
4 500,- Kč
1 200,- Kč
8 000,- Kč
2 750,- Kč
627,- Kč
2 000,- Kč
4 950,- Kč
272,- Kč
2 436,- Kč
3 500,- Kč

Uvedené příspěvky byly jednomyslně schváleny. Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 35 235,- Kč.
7. Diskuze – proběhla diskuze o možnosti úhrad příspěvků přes účet RR. S ohledem na efektivitu
osobního výběru příspěvků na tř. schůzkách a jednoduchosti identifikace plateb nebude
dosud používaný postup měněn. RR dále jednomyslně rozhodla, že ceny vstupenek na
maturitní plesy zůstanou stejné, jako v minulém roce tedy 210,- Kč je cena jedné vstupenky
k stání a 250,- Kč je cena jedné vstupenky k sezení.
8. Termín další schůze RR byl domluven na 11. 11. 2013 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:
A. Dle předběžné finanční zprávy v období školního roku 2012-2013 RR hospodařila se schodkem
7.431,- Kč. Vzhledem k vytvořené rezervě uplynulých let byla uvedená částka pokryta z této rezervy.
Pro následující období RR rozhodla o tom, že maximální výše schodku nesmí překročit 10 % vytvořené
rezervy. Ing Quant připraví na příští setkání podklady pro konkrétní výše jednotlivých výdajových
kapitol vč. hodnoty přípustného schodku.
B. Rada odsouhlasila příspěvek na vybavení knihovny regály do výše 24.000,- Kč
C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 35.235,- Kč.
D. Rada se rozhodla zachovat stávající výši příspěvku do RR na hodnotě 500,- Kč na jednoho
studenta a rok, dále zůstala zachována i výše vstupenek na maturitní plesy a sic 210,- Kč ke stání a
250,- Kč k sezení.
E. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 11. 11. 2013 v 17:30 hod ve
sborovně školy.
Zapsal:
Ing. Martin Quant – předseda RR
Správnost ověřila:
Martina Pekařová – ekonom RR

