Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 26. 1. 2015

Přítomni:
Viz prezenční listina: rr26012015_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace k maturitním plesům 2015, připomínky maturantů
3. Schválení příspěvků
4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
5. Diskuze o doučovacích hodinách hrazených RR
6. Informace k průměrům klasifikace 3. ročníků
7. Různé a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájila ekonomka M. Pekařová, přivítala přítomné rodiče a předložil ke schválení
program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. K bodu 2. programu. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o průběhu 1. maturitního
plesu konaného 23. 1.2015. Ples byl ve všech prostorech kulturního domu nekuřácký, což
bylo velmi kladně hodnoceno ze strany pedagogů, rodičů, hostů i většiny studentů. Průběh
plesu byl klidný a pohodový, vše probíhalo dle programu.
Na schůzi RR se dostavili zástupci maturitní třídy O8, kteří vznesli námitku, že občerstvení pro
maturanty na plese bylo od obsluhy kulturního domu dodáno pozdě (v 19:45 hod); toto
tvrzení se ovšem po ověření v kulturním domě a dalších maturantů ukázalo jako nepřesné občerstvení bylo dodáno v 19:10. Maturanti alespoň navrhují občerstvení podávat v 18:00,
neboť jsou v kulturním domě již od 17:00 a budou tak mít dost času se najíst v klidu před
začátkem plesu. Tento návrh byl odsouhlasen a v kulturním domě bude předán paní
Muláčkové.
Dále maturanti kritizovali zvukaře kapely All Right Band, neboť nahrávky skladeb při
šerpování byly spouštěny pozdě, chybně a 1 nahrávka nebyla spuštěna vůbec. Po ověření
této informace a osobní přítomnosti na schůzi RR moderátora plesu p. Talácka se však
ukázalo, že chyba nebyla ve zvukaři kapely nýbrž v připraveném zdrojovém médiu a zejména
v pozdním dodání nahrávek od maturantů. Maturanti si totiž vůbec nezkontrolovali nahrávky
jejich kvalitu, délku /každá skladba měla jinou stopáž/ a obsah a disk předali kapele až 2
hodiny před začátkem plesu, která pak byla nucena nahrávky pustila rovnou na šerpování bez
předchozího náslechu.
Vzhledem k tomu, že ples byl hodnocen velmi kladně a všichni organizátoři jak z řad
maturantů, tak ze zástupců školy a RR, zvládli naprostou většinu na výbornou, tak kritika od
několika jedinců z řad maturantů se RR jeví jako neoprávněná a zbytečná. Zástupci třídy O8
Anna Müllerová a Šimon Mandlík byli o tomto závěru informováni a bylo jim sděleno, aby na

příští schůzi RR pozvali studenti z jejich třídy, kteří ples kritizovali, a ti vysvětlili svůj postoj
osobně.
Přípravy 2. plesu 13. 2.2015 probíhají dle plánu, všechny body jsou dokončené. Záloha ve výši
40.000,- Kč na pronájem sálu je zaplacena.
3. K bodu 3. programu. RR dnešního dne odsouhlasila jednomyslně poskytnutí těchto příspěvků:
1) prof. Smyčková – přírodovědecký kroužek SOVY
2) prof. Berdychová – lukostřelba – odměny pro vítěze soutěže
3) prof. Hrazdírová – výměnný pobyt studentů v Belgii
4) prof. Minaříková – rolety do učebny č.16 a č.24 /1 okno/

4 500,- Kč
126,- Kč
15 750,- Kč
36 096,- Kč

RR odsouhlasila poskytnutí příspěvků v celkové výši 56.472,- Kč.
4. K bodu 4. programu. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků
v pokladně k 23. 1. 2015 – celkem 28.110,- Kč, na účtu pak celkem 607.375,19 Kč. Závazky
splatné v lednu jsou cca ve výši 84.000,- Kč (kapela, moderátor, světla, DJ, doplatek za
pronájem sálu a občerstvení 1. ples).
5. K bodu 5. programu. Ing. Quant přednesl na minule schůzi RR návrh, vzešlý z diskuse na
třídních schůzkách třídy 2A, o vytvoření podpůrného studijního programu – doučování
z fyziky nad rámec běžné výuky. Paní ředitelka informovala, že profesoři budou od 2. pololetí
poskytovat konzultační hodiny nad rámec výuku individuálně. Doučování pro několik
studentů z různých tříd není možný, neboť každá třída je ve výuce u jiné kapitoly učiva. RR
podpoří tyto konzultační hodiny na pololetí částkou 4.000,- Kč. Dle zájmu studentů bude po
uplynutí pololetí pilotní projekt buď rozšířen i v dalším školním roce o další předměty a dále
financován RR nebo ukončen.
6. Rodiče studentů 3. ročníků vznesli dotaz na paní ředitelku ohledně velmi špatného prospěchu
ve 3. ročnících gymnázia. Paní ředitelka přinesla přehled klasifikace a rodiče podrobně
informovala.
7. Další schůze proběhne v pondělí 30. března 2015 v 17:30 hod ve sborovně školy
Závěry schůze – shrnutí:
A. Rady přijala informaci o průběhu a příprav maturitních plesů 2015.
B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 56.472,- Kč.
C. Rada odsouhlasila spuštění pilotního projektu „Podpora výuky fyziky“ v průběhu
února-června 2015 s náklady do 4.000,- Kč.
D. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 30. března 2015
v 17:30 hod ve sborovně školy.
Zapsala:
Martina Pekařová – ekonomka RR
Správnost ověřili:
Ing. Quant – předseda RR

