Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s.
konané dne 30. 10. 2017
Přítomni:
Viz prezenční listina: rr301017_pl.pdf
Program schůze:
1. Program setkání, schválení programu jednání
2. Seznámení jednotlivých členů rady rodičů
3. Seznámení s průběhem přípravy maturitního plesu
4. Schvalování příspěvků
5. Edison – program

Průběh schůze:
2. Všichni členové se postupně popořadě představili před ostatními členy Rady rodičů a sdělili
svůj pohled na účast v radě rodičů.

3. Předseda RR a ekonomka paní Pekařová popsala současný stav příprav maturitního plesu. Byla
seznámena Rada rodičů, že přípravy jsou v plném proudu. Žáci jednotlivých maturitních tříd
prostřednictvím jejich zástupců pracují na plno a nebyl zaznamenám žádný kritický bod
v přípravě.
V rámci tohoto bodu bylo Radou rodičů schváleno, že se navýší vstupné na maturitní plesy
2018 o 20 Kč za lístek k sezení a o 10 Kč za lístek k stání.

4. Schvalování příspěvků:

a. V. Nedvědová žádá o účastnický poplatek za účast na ekologické olympiádě ve výši
1200 Kč
b. Z. Vlčková žádá o příspěvek na zalaminování mapy Ruska, která pozdvihne výuku
ruského jazyka, ve výši 1.000 Kč
c. V. Nedvědová požaduje příspěvek na seminář BIO ve výši 504 Kč
d. Z. Manina požaduje příspěvek na zájezd na Broumovsko ve výši 2.500 Kč
e. R. Litmanová požaduje příspěvek návštěvy Malé Strany v Praze v rámci výuky NJ
f.

I. Bandíková žádá o příspěvek na jízdné v rámci EUROPAHAUS pro 7 studentů ve výši
14.000 Kč

g. V. Doležel žádá o příspěvek na jízdné+vstupné pro seminář z Fyziky ve výši 633 Kč
h. Z. Manina žádá o příspěvek na zvětšeniny FOTO snímků ze zájezdu z Broumovska ve
výši 2.500 Kč

i.

V. Pavlíček ze 3.C ve spolupráci s P. Kunou žádá o zakoupení nových notových stojanů
ve výši 5.220 Kč

j.

RR požaduje příspěvek za zpracování účetnictví za 1-9/2017 ve výši 6.624 Kč

k. J. Zahradník žádá o příspěvek na zatemnění oken učebny č. 18 ve výši 22.000 Kč
Celková výše příspěvků činí 57.981 Kč. RR jednomyslně schválila.
V rámci diskuze o příspěvcích se vyzdvihl vánoční koncert souboru kladenského gymnázia,
který se tento rok uskuteční ve dvou časových termínech 20.12.2017 od 16:00 a od 18:00.

Dále rada rodičů potvrdila, že roční příspěvek do rady rodičů činí 500 Kč a bude se vybírat
hotově prostřednictvím třídních profesorů a konečný termín je 31.12.2017.

5. Program Edison bude probíhat v období od 5.2.2018 do 11.2.2018.

Závěry schůze – shrnutí:

a.
b.
c.
d.
e.

SR schválila body programu zasedání.
SR přijalo informaci o průběhu příprav maturitních plesů
SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 57.981 Kč
SR přijalo informaci o programu Edison
SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven termín na 11.12.217 ve 17:00hod
ve sborovně školy.

Zapsal:
Ing. Miroslav Pekárek – předseda sdružení

Správnost ověřila:
M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru

