
Zápis ze schůze spolku Rady rodičů 
při Gymnáziu Kladno 

konané dne 25. 1. 2016 

 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr25012016_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Informace k maturitním plesům 2016 a termíny 2017 
3. Informace o placení příspěvků členů (odloženo na příští schůzi) 
4. Informace o  stavech fin. prostředků na účtech a v pokladně, P/Z 
5. Žádosti o příspěvky RR 
6. Informace k zápisu spolku do OR 
7. Informace paní ředitelky k reakci pedagogů na poděkování části pedag. sboru RR za řádné 

zapisování známek do systému Bakalář 
8. Různé a termín další schůze  

 
Průběh schůze:  
 

1. Ing. Quant za hájil schůzi a předložil návrh programu: bod č. 3 programu byl na základě 

návrhu ekonomky paní Pekařové odložen na následující schůzi (ještě nebyly doplaceny 

všechny příspěvky), ostatní body programu byly jednomyslně přijaty v předložené podobě. 

2. K bodu 2. programu. Ing. Quant a paní Pekařová informovali RR, že lednový maturitní ples 

proběhl bez problémů. Došlo pouze ke vzniku menší škody na zařízení (prasklý kryt osvětlení 

u jeviště) ve výši do 1.300 Kč. Paní Pekařová informovala RR, že příprava na únorový ples 

probíhá dle plánu a následující týden bude zahájen prodej vstupenek. Dále sdělila, že 

studenti ze třídy 4. B a 4. A doplatili dlužné příspěvky do RR a obě třídy tak splnily kritérium 

pro plnou finanční podporu RR jejich maturitního plesu. Dále byly znovu připomenuty 

termíny konání maturitních plesů v r. 2017, a sice 13. 1. 2017, 3. 2. 2017. 

3. Odloženo na příští schůzi RR 

4. K bodu 4. programu. Ekonomka paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků 

v pokladně k 25. 1. 2016 – celkem 42.307,- Kč, na účtu pak celkem 402.863,57 Kč. 

5. K bodu 5. programu. RR byla předložena žádost od studentů ze třídy O8 na financování 

hudební aparatury. RR nemá problém s tím, uvedený nákup podpořit, ovšem s ohledem na 

výši částky (cca 35 tis. Kč), by RR nejprve chtěla od studentů slyšet jednak primární účel 

(např. ozvučení vnitřních/vnějších prostor) a dále technické specifikace (složení komponentů) 

a také četnost využití uvedené aparatury. Dále RR požádala paní ředitelku Dr. Minaříkovou, 

aby zajistila osobu z řad pracovníků školy, která by nesla za zařízení odpovědnost (padl návrh 



na prof. Kunu, který odpovídá za estetickou výchovu v oblasti hudby). Studenti i prof. Kunu 

jsou zváni na příští schůzi RR, kde by o uvedeném mělo být rozhodnuto. 

Dále byla RR předložena nabídka na nákup resp. dlouhodobý finanční pronájem kopírovací a 

skenovací techniky. S ohledem na výši a rozsah služeb v ceně do 1.300 Kč měsíčně byla 

nabídka RR předběžně přijata s tím, že p. Kouba ještě ověří kompatibilitu studenty 

používaných chipů s novou kopírkou.  

1) prof. Mencl volejbalový turnaj       998,- Kč 

 

Celkem                         998,- Kč 

 Uvedený příspěvek RR jednomyslně chválila. 

6. K bodu 6. Programu. Na základě informace od JUDr. Kunz Duchoňové Ing. Quant informoval 

RR o stavu zápisu spolku do OR. Vzhledem k tomu, že soud nenalezl zápis ze schůze RR z roku 

2009, kdy došlo k výměně statutárních zástupců předchozí RR a stávající, obrátil se tento na 

RR s žádostí o doložení vzniku funkce statutárních zástupců. Uvedené bylo doloženo čestným 

prohlášením a zápis Spolku by měl proběhnout do konce února 2016. 

7. K bodu 7. Programu. Ředitelka gymnázia Dr. Minaříková přečetla schůzi RR dopis pedagogů 

školy, kterým tito reagovali na jmenovité poděkování RR za svědomité vypisování známek do 

Bakaláře některým pedagogům. V dopise se pisatelé pozastavovali nad jmenovitým 

seznamem, a vyjadřovali názor, že výčet není objektivní a tedy úplný, neboť na schůzi RR 

nebyli přítomni zástupci všech tříd. RR vzala uvedený názor na vědomí a vyjádřila politování 

nad tím, že v dobré víře a snaze o nápravu ne zcela uspokojivého stavu při předávání 

informací o známkách mohla opomenout vyslovit poděkování i dalším svědomitým 

pedagogům Gymnázia, což opravdu nebylo jejím záměrem. 

Protože je pro RR jako zástupce rodičů studentů velmi důležité, aby měla spolehlivý zdroj 

informací o prospěchu svých dětí, RR doporučila vedení školy vytvoření písemného 

metodického pokynu, s jehož pomocí by pedagogové přesně věděli, v jakých termínech je 

třeba zadávat známky (např. od data písemné práce nebo zkoušení standardně týden, pro 

písemné dva týdny, předchozí známky dopracovat do dalšího zkoušení z předmětu atd.) a 

zároveň tento umožnil objektivní reportování o plnění daného pokynu. RR je připravena ne- 

jen vyslovit poděkování ale udělit finanční odměnu dle takového systému vyhodnoceným 

těm nejsvědomitějším vyučujícím. 

8. K bodu 8. programu. Paní ředitelka informovala o průběhu projektu Edison plně 

financovaného RR, který byl velmi úspěšný. RR děkuje všem, kteří se podíleli a zejména 

rodičům, kteří poskytli zahraničním studentům ubytování. 



 

Další schůze proběhne v pondělí 21. března 2016 v 17:30 hod ve sborovně školy 

Závěry schůze – shrnutí: 

A. Rady přijala informaci o průběhu a příprav maturitních plesů 2016. 

B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 998,- Kč 

C. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na 21. března 2016 v 17:30 ve 
sborovně školy 

Zapsal: 
Ing. Quant – předseda spolku 
 
 
Správnost ověřila: 
Martina Pekařová – ekonomka spolku 
 


