
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 31. 10. 2011 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr311011_pl.jpg 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 

2. Maturitní plesy 2012 

a) Informace o postupu přípravy obou plesů 

b) Informace o odpovědi na dopis p. Husáka  

3. Stav na účtech a pohledávky a závazky RR 

4. Předložení informace ke schválení nabídky společnosti Robinco na novou kopírku 

5. Předložení příspěvků ke schválení 

6. Různé – diskuse 

 Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a zástupce studentů a předložil ke schválení 
program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 

2. Maturitní plesy 2012 
a) RR byla informována paní Pekařovou, Ing. Hammerbauerem a Ing. Quantem o 

průběhu přípravy maturitních plesů – všechny aktivity při přípravě plesů běží dle 

harmonogramu a třídy spolupracují. V průběhu listopadu proběhne setkání zástupců 

RR se zástupci Kulturního domu v Kladně a domluví termíny plesů na rok 2013.  

b) RR dle závěru předchozího setkání RR byla RR informována o zaslání odpovědi panu 

Husákovi (dopis přiložen na závěr tohoto zápisu).  

3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a 
pohledávkami - stav na běžném účtu k 31. 10. 2011 činil 310.936,74 Kč, stav pokladny k témuž 
dni byl 28.179,- Kč. RR bude poslední týden v listopadu hradit zálohy na maturitní plesy v celkový 
výši 80.000,- Kč, RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. 
 

4. Ing. Quant přednesl podrobnější informace k zprávě o fungování RR v uplynulém období 
zejména s ohledem na hospodaření RR; celá zpráva byla zveřejněna na webu RR. 
 

5. RR jednomyslně odsouhlasila uzavření nové smlouvy na kopírovací centrum se společností 
Robinco, dle modifikace doplnění nového stroje při současném snížení nákladu na využívání 
stávajícího. Celková kapacita dostupných kopií vzroste při současném zachování nákladů na 
kopírování. Vše by mělo být zrealizováno tak aby se dle nové smlouvy začala fungovat od 1.1. 
2012. 

  
6. Schválené příspěvky z rozpočtu RR: 

a) Na základě vysvětlení podaného RR osobně prof. Cyprisem byl RR odsouhlasen 
příspěvek ve výši 25.000,- Kč na pomůcky pro výuku TV, s tím, že ing. Hammerbauer 
ve spolupráci s prof. Cyprisem zajití pořízení sítě a nových šípů pro lukostřelbu.  

b) prof. Šrámková – výměnný pobyt Günzburg ………………… příspěvek 10.000,- Kč 
 

Celkem byly schváleny příspěvky ve 35.000,- Kč. 

7. Diskuze – Různé 
 
 
Termín další schůze RR byl domluven na 12. 12. 2011 v 17:30 ve sborovně školy 
 
 



Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. Zástupci RR se setkají se zástupci Kulturního domu Kladno a dohodnou termíny plesů na rok 
2013 (zodpovídají pí Pekařová a ing. Hammerbauer)  
 

B. Ing. Quant uzavře dle schválení RR novou smlouvu se na kopírovací služby se společností 
Robinco. 

 
C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 35.000,- Kč 

 
D. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 12. 12. 2011 v 17:30 ve 

sborovně školy 
 
 
Zapsal: 
Ing. Martin Quant – jednatel 
 
Správnost ověřili: 

Ing. Petr Hammerbauer – jednatel a Martina Pekařová – ekonom 

Přiložena odpověď na dopis pana Husáka odeslaná dne 4. 11. 2011 z e-mailu RR: 
 
 

Vážený pane Husák, 
 
Dovoluji si Vás jako statutární zástupce Sdružení Rady rodičů při Gymnáziu Kladno informovat, že 
Vaše zpráva zaslaná na e-mailovou adresu Rady dne 28. 10. 2011 označená v předmětu jako 
SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO V ÝKONU.doc byla projednána na schůzi Rady zástupců 
jednotlivých tříd konané dne 31. 10. 2011 s tím výsledkem, že žádný z našich kolegů ani oprávněných 
statutárních zástupců si není vědom s Vámi uzavřené dohody, na níž se ve své zprávě odvoláváte. 
  
Rozhodnutí o výběru umělce pro hudební produkci maturitních plesů přísluší dle platných postupů 
naší Rady výlučně studentům maturitních tříd naší školy a před uskutečněním tohoto výběru není ani 
kdokoli z Rady oprávněn podobné dohody uzavírat. Je nám líto, že došlo z Vaší strany k 
nedorozumění, pokud jste vzhledem k Vaší dosavadní spolupráci s naší Radou předpokládal 
automatickou dohodu o pokračování spolupráce i do budoucna. Takový předpoklad však právě 
proto, že naše Rada slouží studentům a v maximální možné míře respektuje jejich názory a přání, 
nemůžeme akceptovat. 
 
Vaši zprávu vnímáme jako nabídku na poskytnutí služeb a k té Vám sdělujeme, že vzhledem k tomu, 
že studenti maturitních tříd již svoji volbu provedli a zvolili k hudební produkci jiného umělce, 
nebude naše Rada jako pořadatel plesu reflektovat na nabídku Vašich služeb pro plesy našeho 
Gymnázia Kladno v roce 2012. Věřím, že toto naše rozhodnutí neovlivní Váš zájem o možnou účast 
Vašeho souboru na případných dalších plesech pořádaných naší Radou v budoucnu. 
 
Zároveň si Vás dovoluji jen pro úplnost informovat, že jakožto neziskové, veřejně prospěšné 
sdružení financované z příspěvků rodičů studentů Gymnázia Kladno musíme  odpověď na Váš dopis 
zahrnout do veřejně dostupného zápisu ze zmíněného setkání Rady dne 31. 10. 2011 na webu školy. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Martin Quant 
Předseda Sdružení Rady Rodičů při Gymnáziu Kladno  


