Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 27. 1. 2014
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr27012014_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu
2. Informace o průběhu maturitního plesu dne 24. 1. a stavu příprav únorového plesu
3. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
4. 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 informoval průběhu plesu konaného dne 24. 1. 2014 (třídy O8 a 4.C). Uvedený
ples proběhl s menšími výhradami ze strany rodičů ke kapele na hl. sále (hudba nebyla
vhodná pro klasický tanec ale spíše moderní) bez zásadních problémů, s jedinou výjimkou a
sice, že v jeho průběhu došlo k poškození WC rezervoáru na pánských toaletách. Rada se na
základě smluvního ujednání s agenturou Eventon rozhodla, že vzniklé náklady na opravy
budou hrazeny z 50 % z prostředků RR a z 50 % agenturou Eventon zajišťující ples. Ing.
Quant uvedenou záležitost domluví s panem Hozou. Závěrečné vyúčtování plesu a případné
vrácení zbytných prostředků vybraných od studentů RR provede po splnění a vyrovnání všech
závazků jak ze strany poskytovatelů tak RR.
Přípravy plesu v termínu 14. 2. 2014 (třídy 4.A a 4.B) probíhají dle plánu s výjimkou realizace
produkce na malém sálu, kde ještě není domluven DJ. Měl by být zajištěn nejpozději 7. 2.
2014.

3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla ke
dni 27. 1. 2014 částka 614.009,56 Kč a stav pokladny činil 57.620,- Kč. RR neeviduje žádné
závazky ani pohledávky po splatnosti.

4. Termín další schůze RR byl domluven na 17. 3. 2014 v 17:30 ve sborovně školy

Závěry schůze – shrnutí:
A. Rada přijala na vědomí informaci o průběhu plesu a pověřila Ing. Quant o domluvě na řešení
nákladu na opravu škody s agenturou Eventon.
B. Radě nebyla předložena k odsouhlasení žádná žádost o příspěvek.
C. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 17. 3. 2014 v 17:30 hod ve
sborovně školy.
Zapsal:
Ing. Martin Quant – předseda RR
Správnost ověřila:
Martina Pekařová – ekonom RR

