Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 28.1.2013
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr280113_pl.jpg
Program schůze:
Program setkáni RR 28.1.2013 Schválení programu
1. Program
2. Informace o přípravě a průběhu maturitního plesu 2013
3. Stavy na účtech, pokladna, P/Z
4. Žádosti o příspěvek
5. 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. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a
pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 28. 1. 2013 činil 432 025,58 Kč a stav pokladny
195 934,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.
3. Ing. Quant poděkoval RR za součinnost při řešením problémů s výměnou kapely a za všechny
předložené návrhy. Ke změně kapely nakonec došlo, na část sankce pro zrušenou kapelu vybrali
studenti maturitních ročníků, zbytek sankce uhradí RR. I v takovém případě nebyla druhá kapela
dražší. Studenti se na výměně kapely shodli (40 podpisů pro změnu z 57).
4. Informace k průběhu maturitního plesu - RR byla informována paní Pekařovou o průběhu prvého
maturitního plesu dne 25. 1. 2013. Zmínila zejména, že kapela nepodala očekávaný výkon. Ke
kritice se přidali i někteří členové RR.
5. Schválené příspěvky z rozpočtu RR:
a)
b)
c)
d)

prof. Berdychová – jízdné volejbalový turnaj …........
příspěvek 534,- Kč
prof. Vlčková – květiny a výzdoba školy ……….….……….. příspěvek 500,- Kč
prof. Beran - lyžařský zájezd Alpy …………………………….… příspěvek 2.000,- Kč
prof. Cyprisová – zájezd Velká Británie....................... příspěvek 26.000,- Kč

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 29.034,- Kč.
6. Diskuze – v rámci diskuze k otázce hudebního doprovodu na maturitních plesech se RR shodla
v tom, že je pro příště třeba, aby měla k dispozici Playlist kapely, zejména proto, aby byla

garance, že zazní též klasická taneční hudba; Playlist kapely tak bude podléhat souhlasu RR. RR
pro maturitní ročníky nabídne výběr ze dvou až tří kapel, které budou splňovat předem
stanovené požadavky, případně si studenti vyberou kapelu sami dle parametrů RR. V průběhu
dalších setkání RR definuje tyto minimální požadavky na kapelu. RR se shodla na nutnosti zvýšit
povědomí o konání maturitních plesů, zejména formou podpory prodeje vstupenek v tisku či
rádiu. malé prezentace RR v souvislosti s poskytování příspěvků z RR byl předložen návrh na
řešení spočívající ve využití čtvrtletníku vydávaného z prostředků RR. Na titulní stránce bude
uvedena formulace „Vydáváno z prostředků Rady rodičů Gymnázium Kladno“ a dále na poslední
straně bude na horní polovině text RR informující o činnosti RR a základních principech
poskytování prostředků ze zdrojů RR.
7. Paní ředitelka Minaříková k žádosti pana Vargy předloží přehled o úrazech na školním lyžařském
výcviku a nemocnost mezi žáky v době bezprostředně po návratu z výcviku.

8. Termín další schůze RR byl domluven na 25. 3. 2013 v 17:30 ve sborovně školy.

Závěry schůze - shrnutí:
A. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 29.034,- Kč

B. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 25. 3. 2013 v 17:30 ve
sborovně školy

Zapsal:
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – člen
Správnost ověřili:
Ing. Martin Quant – předseda RR

