
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: 8. duben 2016, 15:45 - 17:00 hod.

Místo konání: Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna

Přítomni: viz prezenční listina a hosté (Mgr. František Brauner, Ph.D. a Mgr. Jana Bartoňková)

1. Vyúčtování plesu SRGH 21. 2. 2015

Hospodář SRGH krátce seznámil přítomné s vyúčtováním maturitního plesu SRGH a vysvětlil 
objektivní okolnosti, které byly hlavní příčinou nižšího zisku, než tomu bylo v loňském školním roce. 
Vyúčtování plesu je všem členů spolku dostupné na webu GH v sekci "Samosprávné orgány" => 
"Sdružení rodičů".

Usnesení: Výbor SRGH bere na vědomí vyúčtování maturitního plesu SRGH

2. Informace k organizaci plesů ve školním roce 2015/2016

Profesoři gymnázia Mgr. František Brauner, Ph.D. a Mgr. Jana Bartoňková krátce informovali 
přítomné členy výboru o velmi příznivých dojmech a názorech studentů jak z plesu konaného 
pod záštitou SRGH, tak z plesu, který si organizovali studenti sami v prostorách Výstaviště Flora. 
Na základě žádostí některých rodičů a dále i faktu, aby v budoucnu nedocházelo k organizování 
několika maturitních plesů, informoval předseda SRGH přítomné o možnosti uspořádat příští ples 
pod záštitou SRGH v jiném vhodném prostoru, na kterém bude panovat většinová shoda výboru. 
K možnému pořádání bude jako eventualita k pořádání v kongres. centru Clarion připravena 
předsedou SRGH cenová kalkulace na Výstaviště Flora, kterou obdrží členové výboru a ke které 
se korespondenčně vyjádří. Po jejich vyjádření bude vybraný prostor k uspořádání maturitního plesu 
v roce 2016 předložen vedení školy, třídním profesorům a studentům k dalšímu jednání.

Usnesení: Výbor SRGH bere na vědomí přípravu cenové kalkulace na Výstaviště Flora 
a korespondenční vyjádření výboru SRGH ke konečnému výběru místa konání 
maturitního plesu v roce 2016

3. Skartace účetních dokladů 2007/2008, 2008/2009

Vzhledem ke skutečnosti, že není třeba archivovat účetní doklady starší 5 let, navrhl hospodář SRGH 
skartaci starších účetních dokladů (účetní období 2007/2008 a 2008/2009) s tím, že nad rámec 
požadavků daných zákonem budou nadále archivována daňová přiznání.

Usnesení: Výbor SRGH jednomyslně schvaluje provedení skartace v uvedeném rozsahu.

4. Změny v rozpočtu

a.

Dne 26. února 2015 byla korespondenčně schválena mimořádná dotace do výše 32.500,00 CZK 
na úhradu prokázaných nákladů týmu debrujárů "Kvantové limetky" z GH, který postoupil v soutěži 
First Lego League do středoevropského semifinále v Debrecenu a následně do středoevropského finále 
v Mnichově. Po výúčtování bylo z této mimořádné dotace vyčerpáno 660,00 EUR, resp. 
18.375,32 CZK.
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Usnesení: Výbor SRGH bere na vědomí vyúčtování mimořádné dotace

b.

RNDr. Pohaněl (PK zeměpis) požádal o mimořádnou dotaci na úhradu části nákladů na exkurzi 
do VW Bratislava a vodní dílo Gabčíkovo ve výši 7.500,00 CZK.

Usnesení: Výbor SRGH jednomyslně schvaluje mimořádnou dotaci.

c.

Mgr. Stánec (PK ŠJ) písemně informoval o zrušení letošního výměnného pobytu do Španělska; 
předmětová komise ŠJ nebude v tomto roce čerpat dotaci ve výši 30.000,00 CZK s příslibem 
event. poskytnutí příspěvku v příštím roce ze strany SRGH.

Usnesení: Výbor SRGH bere na vědomí zrušení VP do Španělska.

Olomouc, 8. duben 2015

Zapsali: Bohumil Šíp, předseda SRGH (2.)

Tomáš Látal, hospodář SRGH (1., 3., 4.)




