Zpráva o činnosti Sdružení rodičů při Gymnáziu v Kladně
Školní rok 2019/2020 a 2020/2021
Dobrý den,
rádi bychom shrnuli dosavadní činnosti Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno a představili výsledky své
práce za poslední dva školní roky.
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 anebo je mnohdy plný určitou mírou byrokracie bránící flexibilně
reagovat na aktuální potřeby žáků gymnázia.
Sdružení hospodaří z příspěvků rodičů studentů Gymnázia, a především i díky nim také může pomoci v
realizaci školních i mimoškolních aktivit studentů. 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.
Zároveň po zahájení školního roku Sdružení poskytuje podporu při zařizování maturitního plesu žáků 4.
ročníků. Úkolem Sdružení není financování maturitního plesu, jak je mnohdy mylně prezentováno, ale
pouze organizační. Veškeré náklady jsou hrazeny z výnosů z prodeje vstupenek. Snahou Sdružení je
udržet před-financování organizace plesu s minimálním rizikem případné ztráty a zároveň pomoc
studentům při vyjednávání s jednotlivými dodavateli, které následně vede k úspěšné realizaci.
Uplynulý rok 2020/2021 byl díky probíhající pandemii velice složitý. Naším úkolem bylo flexibilně
reagovat na nastalou situaci. Proto se podpora zaměřila na maximální možné využití prostředků na
zkvalitňování on-line výuky. Proto jsme na rozdíl od předchozích let využili svěřené prostředky pro
zakoupení video-projekční techniky, několika kamer a sad pro lepší online výuku.
Zároveň během uplynulých let se nám podařilo získat i další prostředky prostřednictvím sponzorských
příspěvků, které byly zaměřeny právě na zlepšení výuky žáků v oboru informatiky a digitalizace.
Předpokládáme, že po skončení pandemie se opět zaměření Sdružení vrátí do běžného provozu, kdy
opět budeme moci finančně podporovat i mimoškolní odborné a sportovní aktivity žáků, které slouží
k dobré reprezentaci Gymnázia a samotného města Kladno.
Ve stručném následném přehledu najdete seznam všech zásadních aktivit, které Sdružení díky Vašim
příspěvkům pomohlo realizovat.
Na Kladně 5.11.2021, s úctou za vedení Sdružení,
Miroslav Pekárek, Livia Urminská, Kateřina Kofláková.

Souhrnné vyúčtování Sdružení rodičů Gymnázia v Kladně školní rok 2019/2020
301 931,85 Kč
Celkem
Celkem vybráno
výsledek hospodaření

394 100,00 Kč

Částka

Použito na:

Exkurze

od 12.3.2020 lockdown v důsledku Covid-19

92 168,15 Kč

28 884,00 Kč

%

10%

Popis

Automobilka Mladá Boleslav, výuková exkurze Broumovsko, roční
permanentka ZOO
Reprezentace školy na sportovních, matematických,
biologických a podobných soutěžích v rámci ČR. Příspěvky
na jízdné, startovné, případně ubytování. Fyzikální olympiáda,

Soutěže a projekty

46 046,00 Kč

15%

Zahraničí

85 500,00 Kč

28%

Ekologická olympiáda, celostátní Chemická olympiáda,
Robosoutež, Pišqworky, fotbal a volejbal - krajské kolo, atletika krajské kolo (doprava), matematický náboj, recitační soutěž,
volejbalový a fotbalový turnaj, basketbal - doprava, šachy doprava, roční příspěvek AŠSK
Holandsko a výměnný pobyt studentů z Polska a Německa
Příspěvky na jízdné, vstupné a odměny . Lyžařský kurz,

Biologický kurz Jihočeská univerzita, jazykový kurz pro 4.ročníky,
výroba biokosmetiky, projekt Totalita na vlastní kůži, přednášky
Sametová revoluce, veletrh vzdělávání, adaptační kurz, biologický
kroužek SOVY

Kurzy a workshopy

33 843,00 Kč

11%

Vybavení školy

33 750,00 Kč

11%

Notové stojany (3.750Kč) Harmonium (30.000Kč)

6 310,00 Kč

2%

Příspěvek na školní výlet ve výši 10% z vybraných příspěvků +
1.000Kč/noc (max. 2.000Kč)

Kultura, maturity, škola

28 138,00 Kč

9%

Knižní poukázky
Režie
Právní služby

36 000,00 Kč
212,00 Kč
3 248,85 Kč

12%
0,1%
1%

Školní výlety

Příspěvky na reprezentaci školy v rámci dne otevřených dveří,

maturit, Vánoční koncert a akce Samet, výstava fotografií
studentů, Divadelní klub
Každoroční odměny pro úspěšné studenty Gymnázia

Výše uvedené údaje vycházejí z podkladů výnosů a nákladů za období školního roku 2019/2020.
Nejedná se o účetní podklady, které jsou zpracovány v souladu s účetními osnovami.

Sponzoring - Google Ireland Limited
Code with the Kids
Google Ireland Limited
Meet and Code 2019

příjem
151 224,00 Kč
10 000,00 Kč

výdej
66 371,99 Kč workshop
663,72 Kč poplatek
59 336,09 Kč workshop
593,36 Kč poplatek

zahraničí
zahraničí
zahraničí
zahraničí

4 994,00 Kč workshop
4 896,00 Kč workshop
1 745,00 Kč sráž. daň
4 000,00 Kč tisk.zpráva
6 247,00 Kč odměna
2 060,00 Kč sráž. daň
2 975,00 Kč odměna
2 448,00 Kč odměna
161 224,00 Kč

156 330,16 Kč

4 893,84 Kč

Souhrnné vyúčtování Sdružení rodičů Gymnázia v Kladně školní rok 2020/21
Celkem

244 549,06 Kč

Celkem vybráno

325 100,00 Kč

výsledek hospodaření

Použito na:

Exkurze

Soutěže a projekty

Částka

%

4 000,00 Kč

2%

5 669,00 Kč

Zahraničí
Kurzy a workshopy
Vybavení školy
Školní výlety

školní rok 2020/2021 - distanční výuka

80 550,94 Kč

1 251,00 Kč
139 749,06 Kč

2 820,00 Kč

Popis

2x automobilka Mladá Boleslav, Planetárium, Břevnovský
klášter, Techmánie Plzeň (100Kč/student), roční
permanentka ZOO

2%

Reprezentace školy na sportovních, matematických,
biologických a podobných soutěžích v rámci ČR.
Příspěvky na jízdné, startovné, případně ubytování.

0%

Biologická olympiáda - účastnický poplatek, volejbalový
turnaj, příspěvek AŠSK
x

1%

Příspěvky na jízdné, vstupné a odměny . Jazykový

kurz, biologický kroužek SOVY

57%

IT vybavení tříd + montáž, kamery pro účely distanční
výuky

1%

Příspěvek na školní výlet ve výši 10% z vybraných
příspěvků + 1.000Kč/noc (max. 2.000Kč)
Příspěvky na reprezentaci školy v rámci dne

otevřených dveří, maturit, Vánoční multicam video,
proplacení šerp a kytic pro maturanty, odměna za účast
na vydání knihy Meziskok

Kultura, maturity, škola

47 054,00 Kč

19%

Knižní poukázky

36 000,00 Kč

15%

Každoroční odměny pro úspěšné studenty Gymnázia

8 006,00 Kč

3%

účetnictví

0%

x

Režie
Právní služby

Výše uvedené údaje vycházejí z podkladů výnosů a nákladů za období školního roku 2020/2021.
Nejedná se o účetní podklady, které jsou zpracovány v souladu s účetními osnovami.

