Zápis ze schůze Sdružení rodičů
při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 30. 1. 2017
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr30012017_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Informace k maturitním plesům 2017
3. Žádosti o příspěvek
4. Diskuze a termín další schůze
Průběh schůze:
1. Předseda Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. (dále SR) Ing. Quant zahájil schůzi a
předložil návrh programu – návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Paní Pekařová a rodiče účastni na lednovém plese informovali SR o jeho průběhu a vyjádřili
spokojenost jak s úrovní plesu, tak jeho organizací. Ing. Quant informoval SR, že únorový ples
je připraven. Paní Pekařová ještě s ohledem na vzniklé nejasnosti požádala, aby SR znovu
potvrdila a zaznamenala v zápisu, že na plesy Gymnázia Kladno mají děti do 10 let, které jsou
doprovázeny maturantem vstup zdarma s tím, že i tyto jsou povinny přijít ve společenském
oblečení a nemají právo na místo k sezení. Podle předběžného vyhodnocení skončil ples
v lehkém zisku. Podrobné vyúčtování obou plesů bude předloženo na následující schůzi SR.
3. Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny k 30. 1. 2017 činil 49.867,- Kč a
zůstatek na b/ú byl k uvedenému datu 430.914,36 Kč; SR k 30. 1. 2017 neeviduje žádné
pohledávky ani závazky po splatnosti.
4. Žádosti o příspěvky z prostředků SR:

Na schůzi SR se dostavila prof. Vosátková a prof. Kuna a přednesli SR návrh s žádostí o uvolnění
prostředků SR na nákup nového pódia. Stávající pódium (dřevěné z 80 let 20.stol) je na hranici
životnosti a dle názoru profesorského sboru a studentů je ve stavu, který by mohl v krátké době
ohrožovat bezpečnost cca 100 členů sboru školy. Proto oba pedagogové provedli průzkum trhu a
nalezli dodavatele vyhovujícího pódia; šlo by o nové hliníkové pódium v ceně kolem 90 tisíc Kč, které
má menší počet nohou a jeho činí výška 60 cm. Nosnost a hmotnost je dle informací od pedagogů
menší než u dalších konkurenčních produktů v podobné cenové relaci s tím, že dodavatel nabízí pro
dodávku do školství 15% slevu, takže konečná cena by nepřesáhla 80 tisíc Kč. SR o uvedené žádosti
diskutovala a následně jednomyslně rozhodla o uvolnění prostředků ve výši do 80.000,- Kč na
nákup pódia tak, aby bolo možné jej použít již pro následující akci, která by měla proběhnout v měsíci
květnu-májový koncert.

Oba pedagogové ještě přednesli žádost studenta Pavlíčka, který by rád pořídil na náklad SR
tenorovou zobcovou flétnu pro hraní ve škole, v souboru flétnistů. SR požádala pedagogy, aby se
student na příští schůzi dostavil a předložil svoji žádost se zdůvodněním osobně.
Další žádosti o příspěvek:

1) Prof. Linhartová – Exkurse ČHÚ Komořany (jízdné)
2) Prof. Linhartová – Výstava fotografií 14. 2. 2017
3) Studenti M. Kohout aj. Hampejz 3.B „Hudba v lavicích“(občerstv.)

1.051,- Kč
3.600,- Kč
1.000,- Kč

Celkem

5.651,- Kč

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo.

5. Diskuze a různé: V rámci diskuze byl zmíněn provoz bufetu v prostorách školy a diskutován
požadavek plynoucí ze zákona na zdravou výživu studentů nižšího gymnázia, kterým je
omezen prodej určitých potravin. SR dle dostupných informací konstatovala, že provozovatel
uvedenou zákonnou povinnost plní v plném rozsahu.

6. Další schůze SR proběhne v pondělí 20. 3. 2017 17:30 hod ve sborovně školy.

Závěry schůze – shrnutí:

a. SR přijalo informaci o průběhu a přípravě maturitních plesů 2017
b. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 85.651,- Kč.
c. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven na 20. 3. 2017 17:30 hod ve
sborovně školy

Zapsal:

Správnost ověřila:

Ing. M. Quant – předseda sdružení

M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru

