Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při Gymnáziu v Kladně
Školní rok 2018 / 2019
Dobrý den,
tato zpráva si dává za úkol představit výsledky práce našeho Sdružení rodičů při Gymnáziu
v Kladně.
Primárním cílem sdružení je pomoci Gymnáziu, jeho profesorskému sboru a zejména
studentům v realizaci cílů, úkolů a činností, na které už z finančního rámce poskytovaného
krajem a státem není organizační ani finanční prostor.
Sdružení hospodaří z příspěvků rodičů studentů Gymnázia a díky nim také může pomoci
v realizaci školních i mimoškolních aktivit. Tímto chceme poděkovat všem rodičům za jejich
ochotu pomoci škole a tím i svým dětem v rozvoji a udělat tak „něco málo navíc“.
Cílem sdružení je podporovat rozvoj studentů zejména v humanitní oblasti, na kterou je
Gymnázium v Kladně zaměřeno a díky tomu dosahovat i lepších výsledků a uplatnění našich
studentů v budoucím rozvoji na vysokých školách.
Ve stručném přehledu najdete seznam všech zásadních aktivit, které sdružení díky Vašim
příspěvkům pomohlo realizovat.
Máme obrovskou radost, že díky skvělé práci členky Sdružení rodičů paní Vendule Poláčkové
se nám podařilo získat dotaci ve výši 6000 € a zejména se propojit s celosvětovou akcí ve výuce
programování ve spolupráci se společností Google. Tím se naše Gymnázium dostává mezi top
školy, které jsou do tohoto programu celosvětově zahrnuté.
Pomohli jsme poslat desítky studentů na pobyty a poznávací akce do celé Evropy (Švédsko,
Vídeň, Toskánko, Rumunsko, Litva).
Naši studenti zdárně reprezentují Gymnázium v humanitních i sportovních soutěžích a
pravidelně dosahují výborných výsledků.
Jednou z významných pravidelných aktivit je organizace tradičního maturitního plesu, kde
kromě smluvního zajištění zajišťujeme překlenovací financování záloh dodavatelům, které
jsou pak následně splaceny z následného prodeje vstupenek. V této oblasti je činnost relativně
intenzivní v době příprav a koordinace s dodavateli po celé podzimní, a především zimní
období a zároveň během konečného zúčtovaní.
A tak dále….
Všechny tyto činnosti vedou ke zvyšování prestiže našeho Gymnázia a tím i v možnosti lepšího
výběru budoucích škol našich studentů. A to je naším hlavním cílem.

Abychom otevřeli další možnosti na pomoc a sponzoring dalších aktivit, připravujeme pro Vás
„otevřený sponzorský program“ kde chceme ukázat možné projekty, které by bylo možné
realizovat a pomoci tak dál našim studentům v rozvoji v lepším prostředí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem rodičům za jejich pomoc a přispění, vedení školy i celému
profesorskému sboru za příkladnou spolupráci a neutuchající touhu pomáhat zlepšovat
podmínky a možnosti studentů i vedení a všem členů Sdružení rodičů za ochotu věnovat čas a
energii témuž cíli.

Přeji všem hezký den

Stanislav Gaj, člen rady.
V Kladně dne 30.9.2019

Příloha č.1 Souhrnné vyúčtování Sdružení rodičů Gymnázia v Kladně rok 2018 / 2019

Příloha č. 1:
Souhrnné vyúčtování Sdružení rodičů Gymnázia v Kladně rok 2018 / 2019

Celkem

344 968 Kč

Celkem vybráno

320 100 Kč

výsledek hospodaření

-

Použito na:

částka

24 868 Kč

Exkurze

28 884 Kč

Soutěže a projekty

46 046 Kč

Europahaus + zahraniční

85 500 Kč

Kurzy a workshopy

33 843 Kč

Vybavení školy

27 856 Kč

Školní výlety

14 490 Kč

Kultura, maturity, škola

57 223 Kč

Knižní poukázky

36 000 Kč

dorovnáno z přebytku za minulý rok…

popis
2 x automobilka Mladá Boleslav, Planetárium, Břevnovský
Klášter, Techmánie Plzeň (100 CZK / Student), roční
pernamentka do ZOO)
Reprezentace školy na sportovních, matematických,
biologických a podobných souteží v rámci ČR
Příspěvky za jízdné, startovné, případně ubytování Ekologická olympiáda, Ekonomická Oplympiáda, celostátní
Chemická olympiáda, Robosoutěž FEL-ČVUT, Eurorébus krajské kolo, Piškworky - oblastní kolo, krajské a grandfinále,
Fotbal - krajské kolo, orientační běh-kraj+republika, Zlatý
list, mat. soutěž MASO na MFK UK Praha, příspěvek AŠSK
Europahaus pro 4 studenty á 2000,- výtvarný zájezd Víděň a
Toskánsko, výukový pobyt Švédsko, biologická expedice
Rumunsko, Litva (500,--/student)
Příspěvky na jízdné, vstupné a odměny - lyžarský kurz,
výtvarný kurz Křivoklát, adaptační kurz, seminář na
Přírodovědecké fakultě, biologický kroužek SOVY
Ozoboti (19029,- Kč), hudební aparatura (8827,- Kč)
Příspěvek na školní výlet ve výši 10% z vybraných příspěvků
+ 1000,- Kč/noc (max.2000 Kč)
Příspěvky na reprezentaci školy v rámci dne otevřených
dveří, maturit, Majáles, Vánoční koncert, výstava fotografií
studentů
Každoroční odměny úspěšných studentů Gymnázia

Vedení účetnictví
15 126 Kč
Výše uvedené údaje vycházejí z podkladů výnosů a nákladů za období školního roku 2018/2019. Nejedná se
o účetní podklady, které jsou zpracovávány v souladu s účetními osnovami.

