Zpráva o činnosti Sdružení rady rodičů při Gymnáziu
Kladno ve školním roce 2010-2011

Vážení přátelé,
je za námi další rok, kdy naše Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno (dále Rada)
opět podporovalo naše studenty v bezpočtu činností a aktivit a to konečně za hojné
účasti rodičů prakticky ze všech tříd naší školy. V minulém školním roce se naše
Rada sešla poprvé dne 20. září 2010. V průběhu roku se pak její řádná pracovní
setkání (jak se lze přesvědčit ze zápisů na webu školy) uskutečnila ještě pětkrát a
nepočítaně bylo setkání s našimi studenty, zejména při přípravě a organizaci
školních plesů a dalších akcí. Věříme, že odvedené úsilí se odrazilo v atmosféře
účelné a přátelské spolupráce, jak s vedením školy, tak se studenty a pedagogy, a
protože jsme přesvědčeni, že se máme čím v dobrém slova smyslu pochlubit, rádi
bychom Vám podali podrobnější výčet toho, na čem jsme se i díky Vaší finanční
podpoře podíleli.
Našimi hlavními úkoly v minulém období bylo:
1. Zajištění předfinancování organizace maturitních plesů a dosažení jejich
celkové ziskovosti.
2. Vytvoření průhledných pravidel pro čerpání prostředků Rady
a) jednotlivými třídami
b) posledními ročníky gymnázia v souvislosti s maturitními plesy a
maturitami
c) na příležitostné akce pořádané školou (například zájmové a sportovní
kroužky apod.)
3. Zajištění finančních prostředků pro bezproblémová čerpání zdrojů na
podporované projekty a optimalizace hotovostních toků.
4. Ustálení rozpočtových pravidel pro čerpání z fondů Rady a zejména dosažení
vyrovnaného a nejlépe přebytkového výsledku hospodaření.
5. Zajištění efektivního příjmu žádostí o příspěvek přes kontaktní emailovou
adresu rr@gymnasiumkladno.cz (vstupní portál pro veškeré žádosti a přímou
komunikaci s RR)
6. Hledání dalších možných projektů financovatelných z rozpočtu Rady –
soustavná diskuze o koncepci fungování Rady spojená s posouzením kam
nejlépe zaměřit prostředky.
Z uvedených úkolů se nám podařilo splnit prakticky vše a to v každé ze šesti
zmíněných oblastí. Protože je ale naše práce dlouhodobé povahy a řada našich
záměrů a priorit se musí v čase vyvíjet, rádi bychom, aby se na formulaci našich cílů
a diskuzi o nich podílela do budoucna široká názorová obec. Vážíme si názoru
druhých, a proto přivítáme každý podnět a myšlenku, která pomůže zlepšit naši práci
a zvýšit tak přínos a užitek naší Rady studentům Gymnázia Kladno. Chtěli bychom
naše kolegy rodiče, ale rovněž studenty a pedagogy požádat, aby přispěli se svými
náměty a návrhy ať již prostřednictvím zástupců svých tříd v Radě či přímo na emailu Rady. Věříme, že naše možnosti jsou omezeny pouze naší fantazií .

Pro Vaši inspiraci uvádíme podrobnější přehled aktivit a činností, které naše Rada ve
školním roce 2010-2011 buď z části, nebo plně finančně či organizačně podpořila:
Cesty studentů do zahraničí (projekt Europa-Haus), tematické zájezdy do
Benátek, Regensburgu a Drážďan.
Jako každý rok poskytla Rada významné finanční částky na knižní odměny
studentům posledních ročníků, pro různé soutěže, semináře a olympiády,
dotovala odměny, startovné, případně dopravu. Rada také přispěla na
sportovní aktivity například odměnami pro lyžařské kurzy prvních ročníků.
Rada poskytla příspěvek a součinnost pro jazykovou výuku, výzdobu školy, a
mnoho drobnějších akcí jednotlivých studentů a tříd.
Dle pravidel zavedených v loňském roce uvolnila 10 % vybraných prostředků
v každé třídě pro její výhradní potřebu – řada tříd si uvedené prostředky spoří
na významnější třídní akce.
Zároveň pokračovalo financování tiskového a kopírovacího centra, sloužícího
jak studentům, tak i pedagogům.
Rada zajistila a jako pořadatel i profinancovala bezproblémový průběh
maturitních plesů.
Rada finančně podpořila činnost biologického kroužku, soutěž Indiánská
stezka, ekologický víkend a ekologickou olympiádu, poskytla příspěvek na
celoroční program a semináře v ZOO.
Ve spolupráci s absolventem Gymnázia a vedením Gymnázia se Rada
podílela i na realizaci prvním ročníku hudebního festivalu - "Gymplfest"
Hospodářský výsledek Rady za uplynulé období považujeme za velmi dobrý.
Podařilo se nám zefektivnit výběr příspěvků na činnost Rady (výběry se u řady tříd
blíží ku 100 %), což vnímáme také jako jisté ohodnocení smysluplnosti naší práce
z pohledu ostatních rodičů. U obou Radou organizovaných plesů se podařilo
dosáhnout výnosů, které převýšily agregované náklady o více než 80 tisíc korun. To
v souhrnu umožnilo Radě profinancovat za uplynulé období jedny z historicky
nejvyšších výdajů na aktivity studentů a školy v úhrnné výši přesahující 691 tisíc
korun. Zároveň se díky růstu naší příjmové strany podařilo dosáhnout přebytku ve
výši 92 tisíc korun a navýšit tak rezervní fond Rady na více jak 160 tisíc korun.
Podrobnější rozpis příjmové a výdajové strany hospodaření je k dispozici
v dokumentu Finanční zpráva RR 2010_2011.
Na závěr bychom chtěli opět poděkovat všem našim kolegům v Radě za vynaložené
úsilí při účasti na jejím fungováni, našim přispěvatelům, jak z řad rodičů tak sponzorů
za podporu, které si opravdu velmi vážíme, studentům za osvěžující nadšení, se
kterým k spolupráci s námi překvapivě často přistupují a také všem pedagogům a
vedení Gymnázia Kladno za vskutku příkladné partnerství. Pevně věříme, že takto
úspěšně budeme pokračovat i v časech budoucích.
Připravili:
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel

Ing. Martin Quant – jednatel

Martina Pekařová - ekonom

