Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 25. 3. 2013
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr25032013_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace o projektu Aktivní Kladno
3. Informace o průběhu maturitních plesů 2013
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. Prof. Vosátková a prof. Vaníková informovaly o projektu Aktivní Kladno a o blížící se akci
„Rozjezd“, která se bude konat dne 13. 4.2013 v Kulturním domě. Uvedený projekt je
výhradně neziskový, přesto se nedostává finančních prostředků, kupř. na pronájem sálu KD.
RR nabídla podporu ve výši 25 000,- Kč a dále nabídla zajistit svým jménem možnost vybírání
dobrovolného příspěvku, který nebude vstupným. Dále byly nastíněné možnosti propagace
akce ve školním časopise Gympl Times. RR zajistí případné právní a daňové aspekty finanční
podpory projektu.
RR jednomyslně přijala rozhodnutí o podpoře tohoto projektu, akce Rozjezd, jakož i odsouhlasila,
že poskytne příspěvek ve výši 25 000,- Kč.
3. Ing. Quant informoval o průběhu druhého plesu, zejména o problematice neměrného
rozbíjení skla na malém sále. RR dáno v úvahu pro příští plesy na malém sále nalévaní nápojů
do plastů, aby se předešlo jak možným úrazům, tak finančnímu dopadu. Toto téma bude RR
dále diskutovat, neboť názory přítomných na věc se liší.
4. Paní Pekařová předložila vyúčtování plesů; oba skončily přebytkem na straně příjmů.
5. Paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR je 556 719,45 Kč,
v pokladně 72 431,- Kč. Paní Pekařová informovala o platbě společnosti Mavin s.r.o. platba
za vedení účetnictví 2012, ve výši 11 283,- Kč.

6. Schválené příspěvky z rozpočtu RR, výdaje RR:
a) prof. Vosátková a prof. Vaněková - akce Rozjezd
b) prof. Beran – mistrovství republiky v šachu
c)
d)
e)
f)

student Holík (O4) – Majáles
prof. Šrámková – výměnný pobyt Německo
prof. Mencl – turnaj ve stolním fotbale
prof. Minaříková – odměny nejlepším studentům
16 tříd x 2 000,- Kč
g) prof. Minaříková – květiny maturity
4 třídy x 3 000,- Kč
h) Karolína Procházková, O4 - školní časopis h) maturitní třídy – příspěvek na maturity, 250,-Kč/platící student
4.A
4.B
4.C
O8

25 000,- Kč
3 230,- Kč
3 680,- Kč
1 800,- Kč
11 740,- Kč
1 000,- Kč
32 000,- Kč
12 000,- Kč
2 500,- Kč
7 250,- Kč
6 500,- Kč
7 250,- Kč
4 500,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 89 650,- Kč.
8. Diskuze – informace o možnosti čerpat příspěvek na školní výlety.
9. Termín další schůze RR byl domluven na 13. 5. 2013 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 89 650,- Kč.
B. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 13. 5. 2013 v 17:30 hod ve
sborovně školy.

Zapsala:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – místopředseda RR
Správnost ověřili:
Ing. Martin Quant – předseda RR

