
Zápis z jednání Rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 11. 12. 2006 
 
Přitomni: dle prezentační listiny 
 
Program:  
1)zahájení  
2)maturitní plesy,vánoční koncert 
3)odsouhlasení příspěvků na základě žádostí 
4)Evropský parlament mládeže 
 
ad 1) Poslední jednání v roce 2006 zahájila předsedkyně Rodičovské rady  
paní Rydlová. 
 
ad 2) Přípravy na maturitní ples jsou v plném proudu a téměř vše je zajištěno 
a připraveno (hudba, pronájem sálu, ochranka atd.). Prodej lístků bude  
zahájen od příštího týdne u třídních profesorů. Studenti mají lístky zadarmo ke 
stání. Volný prodej – ke stání 100,- Kč, k sezení 200,- Kč 
 
20.12.2006 8.00 hod. se bude v prostorách školy konat vánoční koncert 
studentů. 
 
ad 3) Prostřednictvím ředitelky školy byly uplatněny tyto žádosti o finanční 
příspěvky: 

- finanční příspěvek na výzdobu školy (Paedr.Vlčková) 2.000,- Kč 
- příspěvek na cestovní náklady pro 20 studentů, kteří navštívili 

partnerské gymnásium v Gunzburgu v Německu – 10.000,- Kč 
- příspěvek 911,- Kč na proplacení jízdného pro 3 studenty, kteří se 

zúčastnili historické soutěže v Chebu 
- příspěvek na odměny pro studenty – akce Mikulášská, pořádaná 

studentskou radou – 808,50 Kč 
- příspěvek na autobus do Neratovic pro 10 studentů, kteří se účastnili 

krajského kola šachistů 1.393,- Kč 
- příspěvek na odměnu 300,- Kč pro vítěznou třídu (sběr papíru) a třídu, 

která zvítězí v povánočním sběru 
- finanční příspěvek 818,50 Kč pro studenty 1.A,kteří se zapojili do 

mezinárodního projektu GLOBE. Provádí různá měření (meteorologie, 
fenologie, biometrie) – zakoupení pomůcek (meteorol. budka, barvy 
atd.) 

- finanční příspěvek na 3.vánoční turnaj v odbíjené „O cenu doktora 
Jirky Mencla“ 500,- Kč na nákup cen pro vítězná mužstva 



ad 4) Paní ředitelka Minaříková přítomné rodiče informovala o prestižní akci, 
kterou pořádá Evropský parlament mládeže. Jedná se setkání studentů ze 30 
států Evropy.Česká republika vyšle na tuto akci 6-ti člennou skupinu studentů. 
Náklady na účast v této akci jsou 150,- Eur na osobu + cestovní náklady. Dále se 
hradí předplatné 500,- Kč na osobu. Této akce se mohou zúčastnit studenti starší 
16 let. Pokud bude mít z řad studentů o tuto akci někdo zájem, RR je ochotna 
finančně se na setkání podílet. 
 
Termín konání příští schůze byl stanoven na 15. 1. 2007 v 18.00 hod. 
Zapsala:Lydie Mastíková 
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