
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 

konané dne 28. 4. 2014 

Přítomni: 

Viz prezenční listina: rr28042014_pl.pdf 

 Program schůze:  

1. Program setkání, schválení programu 

2. Závěrečné shrnutí maturitních plesů a dořešení kauzy agentury Eventon  

3. Stavy na účtech, pokladna, P/Z 

4. Schválení příspěvků 

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. Ing. Quant informoval o problému s kvalitou maturitních fotografií z lednového plesu, který 

zajišťovala agentura Eventon. Na základě diskuze bylo přijato RR rozhodnutí o zadržení části 

zbylé úhrady, a sice částky 2.000,- Kč z platby 19.480,- Kč. RR nyní uvolní 17.480,- Kč a 

doplatek bude zaslán, až zástupce agentury předá RR originály fotografií z inkriminovaného 

plesu na CD. Co se týká výsledků obou plesů, ekonomka RR paní Pekařová uvedla, že oba 

plesy byly ziskové s tím, že přesné částky bude schopna RR sdělit po uzavření jednání 

s agenturou Eventon a dořešení škodných událostí. 

 

3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu finančních prostředků – na účtu RR byla ke 

dni 28. 4. 2014 částka 508.447,87 Kč a stav pokladny činil 37.720,- Kč. RR eviduje závazky po 

splatnosti ve výši 2.000,- Kč za agenturou Eventon, které jsou předmětem reklamačního 

jednání, viz bod 2. 

 

4. RR rozhodla o uvolnění částky 35.000,- Kč na nákup knižních poukázek pro studenty školy; 

Ing. Quant zajistí domluvu o možné slevě s knihkupcem. RR odsouhlasila úhradu společnosti 

Boffino s.r.o. za zpracování účetnictví ve výši 4.820,- Kč. RR byly předloženy následující 

žádosti o příspěvky:  

a. prof. Minaříková  -  příspěvek na maturity (3.500,- Kč na třídu)  14.000,- Kč 

b. prof. Minaříková  -  příspěvek na občerstvení maturantům (dle vybraných příspěvků) 

i. 4A - 6.000,- Kč  

ii. 4B - 6 250,- Kč 

iii. 4C - 6.500,- Kč 

iv. O8 - 6.750,- Kč  

Celkem         25.500,- Kč 

c. prof. Berdychová – juniorský maraton (doprava)         571,- Kč 



d. prof. Litmanová – Europahaus (Pinčák 3C, Hanus 3C)      4 000,- Kč 

e. prof. Smyčková – ekologické kurzy (1A,1B,1C,O5)      2 000,- Kč 

f. prof. Vlčková – výzdoba školy              600,- Kč 

g. prof. Klibániová – krajské kolo SOČ (Muchová O8, Mašková 3A)        600,- Kč 

h. prof. Berdychová – Pražský maraton (doprava)          600,- Kč 

 

Uvedené příspěvky byly jednomyslně schváleny. Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 87 691,- Kč. 

 

5. RR jednomyslně odsouhlasila zavedený postup pro dodatečný příspěvek na školní výlety tříd 

trvající déle než jeden den, a sice částku 1.000,- Kč na třídu a noc. Ing. Quant připraví na příští 

setkání RR přehled schválených pravidel fungovaní RR pro informaci nových členů RR a 

následně jej umístí na web školy v sekci RR. 

 

6. Termín další schůze RR byl domluven na 9. 6. 2014 v 17:30 ve sborovně školy.  

 

Závěry schůze – shrnutí: 

 

A. Rada rozhodla o zadržení částky 2.000 Kč z částky závazku 19.480 Kč za agenturou Eventon do 

okamžiku doručení originálních snímků lednového maturitního plesu zástupci RR - zajistí Ing. Quant. 

 

B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 87.691,- Kč 

 

C. Bude připraven přehled schválených pravidel fungování RR – do příští schůze zajistí ing. Quant  

 

D. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 9. 6. 2014 v 17:30 hod ve 

sborovně školy. 

 

Zapsal: 

Ing. Martin Quant – předseda RR 

 

Správnost ověřila: 

Martina Pekařová – ekonom RR 


