
Zápis ze schůze Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. 
konané dne 24. 4. 2017 

 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr24042017_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Vystoupení studentů 3. ročníku k výuce fr. jazyka 
3. Informace o stavu na účtech a hospodaření Sdružení rodičů 
4. Žádosti o příspěvek 
5. Volba a odvolání předsedy Výboru Sdružení rodičů 
6. Diskuze k postupům při schvalování příspěvků, termín další schůze 

 
 
Průběh schůze:  

1. K bodu programu č. 1: Předseda Výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. (dále SR) 

Ing. Quant zahájil schůzi SR a předložil návrh programu. Návrh programu byl jednomyslně 

přijat.  

2. K bodu programu č. 2: Tři studenti z 3. ročníku vznesli na schůzi SR žádost o změny 

pedagogického vedení pro seminář francouzštiny. Uvedli, že se cítí ohroženi neúspěchem při 

maturitní zkoušce a nesouhlasí s kvalitou výuky prof. Hrazdírové. K věci se krátce vyjádřila 

přítomná ředitelka Gymnázia prof. Minaříková s tím, že prof. Hrazdírová je plně kvalifikovaný 

pedagog se státní zkouškou a má důvěru vedení školy. Výhradami studentů se nicméně bude 

ještě zabývat. S ohledem na fakt, že problematika pedagogického vedení nespadá do 

působnosti SR, požádal Ing. Quant studenty a jejich přítomné rodiče, aby své výhradu 

přednesli na schůzi Rady školy, nejlépe za přítomnosti všech pedagogů, kterých se jejich 

výhrady týkají.  

3. K bodu programu č. 3: Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny k 24. 4. 

2017 činil 81.104,- Kč a zůstatek na b/ú byl k uvedenému datu 266.458,26 Kč; SR neeviduje 

žádné závazky ani pohledávky po splatnosti. Schůze SR vzala informaci na vědomí. 

 

 

4. K bodu programu č. 4: Schůzi SR byly předloženy následující žádosti o příspěvky:  

Číslo  Jméno žadatele  Název příspěvku      Částka 
1.  prof. B. Berdychová  doprava Juniorský maraton        572,00 Kč 
2.  prof. V. Doležel  doprava + vstup workshop NTM seminář FYZ      573,00 Kč 
3.  prof. A. Vítková  O4 odměny MAJÁLES      1 000,00 Kč 
4.  prof. Z. Manina  doprava + vstup finále Lasergame    1 667,00 Kč 
5.  prof. V. Nedvědová  odměny ekologické kursy     2 400,00 Kč 
6.  prof. V. Nedvědová  odměny volejbalová superliga     1 000,00 Kč 
7.  prof. Z. Vlčková  údržba květin ve škole         500,00 Kč 



8.  prof. L. Smyčková  činnost bilogický kroužek SOVY     5 000,00 Kč 
9.  prof. L. Smyčková  materiál na výrobu ptačích budek třída O1      270,00 Kč 
10.  prof. L. Smyčková  doprava krajské kolo Geologické olympiády      178,00 Kč 
11.  prof. B. Berdychová  pomůcky kroužek Lukostřelba     8 500,00 Kč 
12.  prof. V. Nedvědová  doprava soutěž O lese na Zemědělské fakultě      408,00 Kč 

 

Celkem                           22.068,- Kč 

 

Uvolnění příspěvků na výše uvedené žádosti v celkové hodnotě 22.068,- Kč schůze SR jednomyslně 
chválila. 

 

5. K bodu programu č. 5: Volba a odvolání předsedy Výboru 

 

V souvislosti s ukončením studia dcery Ing. Quanta na Gymnáziu Kladno zanikne v  souladu 

s čl. IX/1f) členství předsedy Ing. Quanta ve spolku ke dni 31. 8. 2017. Z uvedeného důvodu 

Ing. Quant navrhuje, aby schůze SR dnešního dne odvolala Ing. Quanta jako předsedu výboru 

a zvolila Miroslava Pekárka jako nového předsedu výboru.  

K předloženému návrhu nejsou žádné návrhy ani protinávrhy. 

Před hlasováním o odvolání Ing. Quanta je přítomno 16 členů s hlasovacím právem 

z celkového počtu 20 hlasů.  Schůze SR je tedy usnášeníschopná. Paní Pekařová vyzvala 

přítomné k hlasování o návrhu usnesení s tím, že se bude hlasovat zvednutím ruky. Hlasy 

sečte ing. Quant. Navrhuje se schválit usnesení tohoto znění:  

„Valná hromada odvolává předsedu výboru pana Ing. Martina Quanta.“ 

Nato bylo hlasováno zvednutím ruky. Všichni měli možnost hlasovat. Sečtení hlasů provedl 

Ing. Quant. Pro bylo 16 hlasů, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční 

většinou hlasů.  

Paní Pekařová předkládá návrh na jmenování nového předsedy výboru, pana Miroslava 

Pekárka. K předloženému návrhu nejsou žádné návrhy ani protinávrhy. 

Před hlasováním o volbě členů výboru je přítomno 16 členů s hlasovacím právem z celkového 

počtu 20 hlasů.  Schůze SR je tedy usnášeníschopná. Paní Pekařová vyzvala přítomné 

k hlasování o návrhu usnesení s tím, že se bude hlasovat zvednutím ruky. Hlasy sečte ing. 

Quant. Navrhuje se schválit usnesení tohoto znění: 

„Valná hromada jmenuje předsedou výboru pana Miroslava Pekárka.“ 



Nato bylo hlasováno zvednutím ruky. Všichni měli možnost hlasovat. Sečtení hlasů provedl Ing. 

Quant. Pro bylo 16 hlasů, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou hlasů.  

6. Další schůze SR proběhne v pondělí 5. 6. 2017 17:30 hod ve sborovně školy.  

Závěry schůze – shrnutí: 

a. Schůze SR vzala na vědomí informaci o stavu na účtech SR. 

b. Schůze SR odsouhlasila příspěvky v celkové výši 22.068,- Kč. 
c. Schůze SR nadpoloviční většinou odvolala předsedu výboru pana Ing. Martina 

Quanta a novým předsedou výboru jmenovala pana Miroslava Pekárka. 
d. Schůze SR odsouhlasil další termín schůze SR; byl stanoven na 5. 6. 2017 17:30 hod ve 

sborovně školy  

Zapsal:       Správnost ověřila: 
Ing. M. Quant – člen sdružení  M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru 


