Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992

Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Datum konání: 26. září 2014, 16:30 - 18:30 hod.
Místo konání: Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna
Přítomni:
viz prezenční listina a hosté - RNDr. Evžen Mayer (ředitel GH), Markéta Kolesárová
(emeritní předsedkyně SRGH)
1.

Úvodní slovo předsedy SRGH a ředitele GH

Ředitel gymnázia RNDr. Evžen Mayer informoval přítomné o výsledcích školy ve školním roce
2014 - 2015. Vyzdvihl především velmi úspěšnou reprezentaci školy na odborných soutěžích
a olympiádách. Za všechny zmínil např. úspěšná umístění studentů v mezinárodním kole matematické
olympiády nebo soutěže Středoškolská odborná činnost. Všechny informace k úspěchům studentů jsou
průběžně zveřejňovány na webu GH.
Ředitel GH zhodnotil průběh přijímacího řízení o výhled na nový školní rok - škola si stále má
možnost vybrat studenty, což sekundárně ovlivňuje kvalitu celého učebního procesu a parciálně
též hospodaření školy. Dále byla podána informace o úspěchu školy v krajském i národním měřítku v
rámci programu excelence.
K problematice zavedení elektronické klasifikace bylo dále diskutováno s tím, že vedení školy se touto
problematikou průběžně zabývá a její realizaci zvažuje.
Závěrem ředitel GH poděkoval za výbornou spolupráci se školou p. Markétě Kolesárové, bývalé
hospodářce a předsedkyni našeho spolku.
Usnesení:

2.

bod uzavřen bez usnesení

Informace o činnosti SRGH ve školním roce 2013 - 2014 (Výroční zpráva)

Hospodář SRGH seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy SRGH a hospodařením SRGH
ve školním roce 2013 - 2014.
Celá Výroční zpráva je všem členů spolku dostupná na webu GH v sekci "Samosprávné orgány" =>
"Sdružení rodičů".
Usnesení:

3.

Výbor SRGH schvaluje Výroční zprávu SRGH za období 1. 7. 2013 až 30. 6. 2014.

Rozpočet SRGH na školní rok 2014/2015

Členové výboru SRGH obdrželi elektronickou poštou k diskusi žádosti o dotace z rozpočtu SRGH
na školní rok 2014-2015. Celkem bylo podáno 39 žádostí.
Rozpočet byl navržen jako deficitní, s výší ztráty 28.349,00 Kč. Hlavní důvody jsou celkem tři:
(i)
(ii)
(iii)

navýšení výdajů zvýšením počtu a rozsahu žádostí,
výpadek příjmů snížením počtu tříd,
výpadek příjmů plynoucích z plesu, který nebude spolek organizovat.

Vzhledem k přebytku loňského roku lze takto postupovat, a to bez ohrožení fungování SRGH
v dalších letech. Výdaje převyšují příjmy o necelých 5 %.
Členové výboru se na schůzi již nezabývali každou žádostí jednotlivě a po diskusi byl schválen
rozpočet jako celek.

Rozpočet je současně letos vnitřně konstruován jinak - z jednotlivých žádostí byly vyjmuty částky
na odměny za účast v soutěžích a olympiádách a byla vytvořena pravidla pro udělování těchto odměn.
Usnesení:

4.

Výbor SRGH schvaluje předložený Rozpočet SRGH pro období 1. 7. 2014
až 30. 6. 2015 (konečná verze viz příloha).

Informace k organizaci plesů 2015

Vedení SRGH informovalo o přípravě plesů. Studenti jsou dosud v přípravě poměrně "vlažní".
Proběhla pouze (prakticky jednosměrná) e-mailová komunikace mezi vedením SRGH a studenty a
rovněž jedna schůzka. Byl zahájen nácvik předtančení. Je podepsána smlouva s Clarion Congress
Hotel Olomouc. Na přání studentů byla vybrána hudební skupina.
Další organizační otázky budou řešeny průběžně.
Prodej vstupenek bude zorganizován pravděpodobně do kalendářního roku 2014.
Usnesení:

5.

bod uzavřen bez usnesení

Nejasnosti v podmínkách maturity z AJ na anglické sekci

Z pléna byl ústně formulován dotaz týkající se podmínek připuštění k maturitní zkoušce z anglického
jazyka pro studenty anglické sekce. Existují zde jisté nejasnosti, které by bylo vhodné vyjasnit. Vedení
SRGH bylo požádáno, aby dotazy tlumočilo zodpovědným osobám na GH a poprosit o odpověď
a vyřízení dotazů prostřednictvím vedení anglické sekce nebo předmětové komise anglického jazyka
pro anglickou sekci.
Tazatelka z řad spolku bude obratem formulovat dotaz přesněji písemně, vedení SRGH zajistí
redistribuci dotazu a odpověď.
Usnesení:

6.

bod uzavřen bez usnesení

Výběr příspěvků pro školní rok 2014-2015

Hospodář SRGH informoval o skutečnosti, že výběr členských příspěvků do spolku bude ukončen
cca do 15. října 2014.
Některé nové neoficiální informace nasvědčují o částečném "bojkotu" výběru příspěvků v některých
maturitních třídách, které nebudou organizovat ples prostřednictvím SRGH.
Hospodář informoval, že tato skutečnost, jakkoliv není příznivá, neohrozí rozpočet ani fungování
spolku.
Usnesení:

bod uzavřen bez usnesení

Olomouc, 25. září 2014
Zapsal:

Tomáš Látal, hospodář SRGH

Přílohy:

Rozpočet 2014-2015 (schválená varianta)
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