Zpráva o činnosti Sdružení rady rodičů při Gymnáziu
Kladno ve školním roce 2009-2010
Vážení přátelé,
na začátku školního roku došlo po řadě let k volbě nových statutárních zástupců RR.
Změna ve vedení RR poskytla všem členům rady možnost k bilancování činnosti RR a
příležitost ke změnám v jejím fungování.
Ačkoli RR fungovala a své základní poslání plnila, tak zároveň se ukazovalo nutnost
řady systémových změn. Při přebírání dokumentace a podkladů novým zástupcům se
bohužel projevily některé nedostatky z dosavadního fungování RR, zejména značná
absence důležitých dokladů mapujících minulou činnost RR. Příkladně scházely podklady ke
konání maturitních plesů – nebyly nalezeny evidence tisku a prodeje lístků, chyběly smluvní
dokumenty apod.
Zároveň se projevila absence finančního plánování; RR neměla sestavený řádný
rozpočet a o jednotlivých příspěvcích bylo rozhodováno dle aktuálního stavu hotovosti ad
hoc. Většina účetních operací probíhala v hotovosti, což znesnadňovalo rekonstrukci
chybějících dokladů pro účetnictví.
Rada rodičů se v novém složení sešla poprvé dne 9. 11. 2009. Vzhledem k potřebě
realizovat mnoho změn se v minulém školním roce RR setkávala častěji, než tomu bylo
v dřívějších obdobích – celkem proběhlo šest setkání rady a řada dílčích setkání se studenty
a statutárních zástupců RR.
Úkoly RR byly rozděleny podle naléhavosti.
1. Konsolidace finančních prostředků – předfinancování organizace maturitních plesů
2. Uzavření nových smluv, nebo aktualizace starých smluv se stranami, které participují
na organizaci maturitních plesů
3. Zajištění dostatečné výše finančních prostředků na podporované projekty
4. Založení internetového bankovnictví k účtu RR u Komerční Banky a.s. Kladno, a
převedení co největšího podílu finančních operací do bezhotovostního režimu
5. Stanovení rozpočtových pravidel pro čerpání z fondů RR
6. Vytvoření pravidel pro žádost o příspěvek z RR, ve spolupráci s gymnáziem byla
založena kontaktní emailová adresa rr@gymnasiumkladno.cz jako vstupní portál pro
veškeré žádosti a přímou komunikaci s RR
7. Široká diskuze o koncepci fungování RR spojená s posouzením kam nejlépe zaměřit
prostředky RR – návaznost na připravovaný rozpočet 2010-2011
Krátce k jednotlivým úkolům a jejich naplnění:
Ad 1. a 2.
Bylo přijato pravidlo, že výdaje na maturitní plesy nesmí odčerpávat
prostředky potřebné pro podporu aktivit studentů a školy. Po dohodě bylo dosaženo posunutí
splatností záloh pronájmu sálů DK Kladno pro oba termíny plesů (80.000,-Kč). Na účtu
leasingové společnosti byl dohledán přeplatek 44.000,- Kč, který byl po vyžádání vrácen na
účet RR.
Ad 3. Ve školním roce 2009-2010 byly RR podpořeny následující okruhy činností a aktivit:
Cesty studentů do Německa, do Vídně, tematický zájezd do Florencie.
Činnost biologického kroužku, soutěž Indiánská stezka, ekologický víkend, příspěvek
na celoroční program a semináře v ZOO, ekologická olympiáda.
Jako každý rok poskytla RR finance na knižní odměny studentům posledních ročníků,
pro různé soutěže a olympiády studentů dotovala RR odměny, startovné případně
dopravu.

RR poskytla příspěvek na jazykové kurzy, výzdobu školy, vánoční koncert a mnoho
drobnějších akcí jednotlivých studentů, nebo tříd.
Zároveň pokračovalo financování tiskového a kopírovacího centra, sloužícího jak
studentům, tak i pedagogům.
RR zajistila a jako pořadatel i profinancovala bezproblémový průběh maturitních
plesů
Ad 4. až 7. Bylo zavedeno úsporné hospodaření minimalizovány zbytné náklady a dosaženo
efektivního výběru příspěvků (více než 90 %) s tím, že výdajové rámce byly stanoveny na
dvě roční období – jarní (leden až červen) a podzimní září až prosinec) a tak bylo zajištěno
dostatečné rozložení výdajů v roce.
Podrobný rozpis financování je přiložen ve zprávě o financování RR za školní rok 20092010.
Po projednání jednotlivých tematických okruhů bylo v RR schváleno následující rozpočtové
určení finančních prostředků rady pro rok 2010-2011.
Kapitola výdajové části rozpočtu
(oblasti činnosti popř. účel)
I.
II.
III.
IV.
V.

Procentní část z disponibilních zdrojů rozpočtu,
které budou použity pro danou kapitolu

Sportovní akce, olympiády, SOČ
Mezinárodní akce, studentské pobyty
Materiální podpora školy
Maturitní zkoušky a plesy
Rozpočtová Rezerva (jednorázové akce)

30 %
30 %
15 %
15 %
10 %

Předběžná výše rozpočtovaných příspěvků rodičů na tento rok byla stanovena na 250.000,Kč. O detailech bude rozhodovat až RR v novém složení pro rok 2010-2011.
Dle našeho názoru je třeba říci, že RR se ve složení roku 2009-2010 ukázala jako
akceschopný kolektiv rodičů se zájmem o rozvoj a podporu spolupráce se školou i se
studenty. V uvedeném školním roce se zvýšil počet zástupců tříd z cca 20 % pravidelně se
účastnících v roce 2008-2009 na 92 % a výrazně se zvýšila i aktivita a přínosnost celé RR
pro práci Gymnázia Kladno.
Závěrem bychom jako zástupci vedení RR chtěli poděkovat všem našim spolupracovníkům
v RR za vynaložené úsilí při práci v RR, přispěvatelům jak z řad rodičů tak sponzorů za
podporu naší činnosti a rovněž všem pedagogům a vedení Gymnázia Kladno za příkladnou
spolupráci. Věříme, že naše společná práce bude pokračovat i v budoucnu a přispěje
k rozvoji celé školy a zejména jejích studentů.
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