Sdružení rodičů
Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Výroční zpráva

1. červenec 2012 - 30. červen 2013

Kontaktní informace
Název sdružení:

Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Sídlo:

Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika

IČ:

689 18 992

Právní forma:

občanské sdružení

Registrace:

sdružení je registrováno ČR - Ministerstvem vnitra,
č. j. VS/1-1/38650/99-R

ID datové schránky: utntz2w
Bankovní účty:

do 29. 4. 2013
Česká spořitelna, a. s.
pobočka Olomouc, Tř. Svobody 19, PSČ 779 00, Česká republika
SWIFT (BIC): GIBACZPX
běžný účet:
č. ú.: 000000-1804857389 / 0800
IBAN: CZ0608000000001804857389
měna: CZK
od 12. 4. 2013
Komerční banka, a. s.
pobočka Olomouc, Litovelská 26, PSČ 779 00, Česká republika
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
běžný účet (Profi účet):
č. ú.: 107-4766870227 / 0100
IBAN: CZ7901000001074766870227
měna: CZK
spořicí účet (Profi spořicí účet Bonus):
č. ú.: 107-4767430207 / 0100
IBAN: CZ0901000001074767430207
měna: CZK

Vedení (k 30. 6. 2013): Markéta Kolesárová - statutární zástupce, předseda sdružení
+420 603 575 528, ucetniporadce@seznam.cz
Tomáš Látal - statutární zástupce, hospodář
+420 602 566 764, tomas.latal@trios.cz
Alena Kopecká - revizor
+420 723 837 501, kopecka@epol.cz
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Personální informace
Zástupci tříd:
8-letý program

6-letý program

4-letý program

Statutární orgán:
předseda sdružení:
hospodář:

I.A8
II.A8
II.B8
III.A8
IV.A8
V.A8
VI.A8
VI.B8
VII.A8
VII.B8
VIII.A8
VIII.B8
I.A6
I.B6
II.A6
II.B6
III.A6
III.B6
IV.A6
IV.B6
V.A6
V.B6
VI.A6
VI.B6
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C

Ludmila Děcká
Věra Brožová
Petra Vyvlečková
Barbora Králíková
Luděk Řípa
Alena Kopecká
Šárka Frömmelová
Tomáš Opatrný
Vladimír Bílka
Iva Metelková
Romana Lachnitová
Romana Laluhová
Vladimíra Zatloukalová
Bohumil Šíp
Marcela Němčíková
Lenka Ratajová
Alexandra Štěpaníková
Jitka Hromadová
Zdislava Kotková
Milan Kropáč
Petr Červinka
Robert Váňa
Markéta Kolesárová
Lenka Taťáková
Tomáš Látal
Miluše Zatloukalová
Ivana Pospíšilová
Renata Ječmeňová
Alena Navrátilová
Jana Zýková
Zuzana Majerová
Stanislav Slavíček
Kateřina Vitásková
Marcela Chromková
Iva Jančíková
Hana Londová

Iveta Hilšerová (1. 7. 2012 - 11. 10. 2012)
Markéta Kolesárová (od 11. 10. 2012)
Markéta Kolesárová (1. 7. 2012 - 11. 10. 2012)
Tomáš Látal (od 11. 10. 2012)
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Přehled o činnosti
Podpora sportovních aktivit
Sdružení finančně podpořilo účast studentů na sportovních soutěžích v těchto
disciplínách - badminton, florbal, fotbal, futsal, házená, košíková, lyžování, plavání,
přespolní běh, silový a atletický čtyřboj, stolní tenis, šachy, šplh a volejbal.
Sdružení zakoupilo celou řadu sportovních pomůcek a dalšího vybavení pro sport a volný
čas, které je zdarma k dispozici studentům gymnázia - stan (1 ks), tretry (3 páry),
florbalové hokejky (8 ks), běžecké hole (11 párů), běžecké lyže (6 párů), běžecké boty
(6 párů), běžecké vázání (6 ks), badmintonové sady (4 ks), pálky na stolní tenis (6 ks), stůl
na stolní tenis (1 ks), softbalová pálka (1 ks), gymnastická švihadla (10 ks), overbally
(5 ks), kompresor (1 ks) a stopky (2 ks).
Odborné soutěže a olympiády
Sdružení podpořilo účast studentů gymnázia na řadě soutěží a olympiád - astronomické
olympiádě, biologických, dějepisných, fyzikálních, chemických, matematických
a zeměpisných soutěžích, soutěžích v informatice a výpočetní technice, jazykových
soutěžích a olympiádách (v anglickém, českém, francouzském, latinském, německém
a španělském jazyce), soutěžích Debatního klubu a Klubu mladých debrujářů a řadě
dalších, např. soutěžích Dnešní svět v pohybu nebo Eurorebus.
Exkurze, výlety
Sdružení podpořilo výměnné pobyty s partnerskými školami ve Francii, Nizozemí,
Spojených státech amerických a Španělsku.
Zájmové kroužky
Příspěvky na zájmovou činnost směřovaly především na podporu těchto kroužků biologický kroužek, debatní klub, florbalový kroužek, klub fyzikálních a chemických
soutěží, kroužek mladých debrujářů, pěvecký kroužek, šachový kroužek, taneční kroužek,
výtvarný kroužek a zájmové sdružení Hudba a divadlo za školou.
Organizace plesů a dalších společenských aktivit
Sdružení bylo organizátorem dvou maturitních plesů pro celkem 4 maturitní třídy. Plesy
se konaly ve dnech 1. a 2. března 2013 ve Slovanském domě v Olomouci.
Sdružení finančně přispělo na organizaci kulturních akcí Open Day, Masopust a hudební
festival HEY!.
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Sociální příspěvky, výchovné programy
Sociální příspěvky byly vypláceny studentům ze sociálně slabších rodin, především jako
příspěvek na úhradu lyžařských zájezdů a exkurzí.
V rámci protidrogové prevence byl podpořen výchovně-vzdělávací program společnosti
Sdružení D. Tento program byl organizován pro 5 tříd gymnázia.
Ostatní skutečnosti
Pro snadnější a transparentnější podávání žádostí o sociální příspěvky studentům
gymnázia byl pro žadatele zpracován návod, jak žádost formulovat a jak ji doložit. Bližší
informace lze získat na webových stránkách školy v sekci "Samosprávné orgány" =>
"Sdružení rodičů".
Pro snadnější podávání žádostí o příspěvek ze strany učitelů a ostatních žadatelů (vedoucí
kroužků, atp.) byl zpracován formulář "Žádost o příspěvek".
Pro snažší komunikaci s orgány veřejné moci si sdružení bezplatně zřídilo datovou
schránku.
Sdružení začalo podstatné informace o své činnosti průběžně zveřejňovat na webové
stránce gymnázia (www.gytool.cz, odkaz "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů").
Zástupce sdružení se jako pozvaný host zúčastnil jednání občanského sdružení Asociace
absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, tzv. 3. kulatého stolu. Podrobnosti viz webové
stránky asociace pod adresou www.hejcin-absolventi.cz.
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Přehled hospodaření za období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2013
Celkové příjmy a výdaje
Příjmy
Výdaje
Zisk

[CZK]
608 943,27
590 470,67
18 472,60

Celkový stav majetku
Finanční majetek k 1. 7. 2012
Finanční majetek k 30. 6. 2013
Rozdíl

[CZK]
615 648,89
634 121,49
18 472,60

Stavy pokladny a bankovních účtů
Stav k 1. 7. 2012 Stav k 30. 6. 2013
Rozdíl
[CZK]
[CZK]
[CZK]
pokladna
186 433,00
9 077,00 -177 356,00
běžný účet - Česká spořitelna, a. s. *
429 215,89
0,00 -429 215,89
běžný účet - Komerční banka, a. s.
0,00
24 583,66 24 583,66
spořicí účet - Komerční banka, a. s.
0,00
600 460,83 600 460,83
*

účet byl k 29. dubnu 2013 zrušen

Vybrané analytické údaje
Příjmy
příspěvky členů
organizace plesů
ostatní

[CZK]
340 300,00
232 850,00
35 793,27

Výdaje
sportovní aktivity
odborné soutěže a olympiády
exkurze, výlety
zájmové kroužky
sociální příspěvky, výchovné programy
organizace plesů
ostatní

[CZK]
68 812,00
65 028,00
155 171,00
66 667,00
17 300,00
208 996,00
8 496,67
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Komentář k podstatným okolnostem s vlivem na hospodaření
Příjmová strana
Nejvýznamnějším zdrojem příjmů (340 300,00 CZK) byly příspěvky členů sdružení.
Rozhodnutím zástupců tříd bylo na schůzi sdružení dne 7. listopadu 2012 rozhodnuto
o navýšení příspěvků členů sdružení. V návaznosti na rozpočet sdružení, inflaci, ztráty
hospodaření v minulých letech a vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na výdaje, byla
výše příspěvků na školní rok 2012/2013 stanovena na 350,00 CZK (1. dítě v rodině
studující na gymnáziu) a 150,00 CZK (2. a další děti studující na gymnáziu).
Na počátku školního roku 2012/2013 bylo v seznamu studentů gymnázia registrováno
celkem 1 089 studentů, z toho 78 studentů (7,1 %) příspěvek neuhradilo, 76 studentů
hradilo sníženou sazbu (7,0 %; 75x 150,00 CZK a 1x 250,00 CZK) a 935 studentů
(85,9 %) uhradilo příspěvek v plné výši. Podstatnou část studentů, kteří příspěvek
neuhradili, tvořili studenti maturitních tříd 8.A8, 8.B8 a 4.B (postupně 29, 25 a 12
studentů), kteří takto pravděpodobně vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím sdružení o místě
konání maturitního plesu. Na straně příjmů tím vznikl výpadek ve výši cca 20 - 23 tisíc
korun. Převážná většina ostatních studentů, za které nebyl příspěvek hrazen, ukončili
nebo přerušili studium.
Druhým podstatným zdrojem příjmů sdružení byl prodej vstupenek na maturitní plesy.
Celkově byly prodány vstupenky v hodnotě 232 850,00 CZK. Ceny vstupenek
v jednotlivých kategoriích (0,00 / 50,00 / 250,00 / 350,00 CZK) odrážely výši reálných
nákladů spojených s organizací plesů. Vážený průměr ceny vstupenek byl 297,30 CZK.
Průměrně bylo prodáno 5,46 vstupenek.maturant-1.
Vzhledem ke skutečnosti, že sdružení neorganizovalo maturitní ples pro studenty
maturitních tříd VIII.A8, VIII.B8 a IV.B, došlo k výpadků příjmů ve výši cca 130 - 150
tisíc korun a tím současně k navýšení relativní režie sdružení spojené s organizací plesů
přepočtené na jednu vstupenku.
Vzhledem k tomu, že bonus získaný v rámci vedení spořicího účtu je bankou připisován
vždy cca 1 týden po skončení rozhodného období (pololetí), bude bonus za období
do 30. 6. 2013 součástí příjmů následujícího účetního období.
Na příjmové straně je zaúčtována částka 35 120,00 CZK (viz příjmy - ostatní v analytické
části daňové evidence) na úhradu výměnného pobytu v Nizozemí. Jedná se o společný
příspěvek studentů (25 120,00 CZK) a Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín
(10 000,00 CZK) tak, aby mohl být jednou platbou ve výši 65 120,00 CZK uhrazen nákup
zlevněných letenek, což po dohodě provedlo právě Sdružení rodičů Gymnázia
v Olomouci - Hejčíně jako současně největší donátor tohoto pobytu (30 000,00 CZK).
Vzhledem k úročení - byť minimálnímu - bylo preferováno držení volných finančních
prostředků na bankovních účtech před držením hotovosti v pokladně sdružení.
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Výdajová strana
Výdaje na hlavní činnosti sdružení prakticky respektovaly schválený rozpočet. Podstatné
ne(do)čerpání výdajů se vyskytlo v rozpočtových položkách "01 - Maturitní příspěvek",
"06 - Německý jazyk" (komentář viz dále), "13 - Debatní kroužek", "15 - Taneční
kroužek", "18 - Klub fyzikálních a chemických soutěží", "23 - Kroužek regionálních
dějin", "24 - Žákovská knihovna", "31 - Studentská rada" (oznámení o ukončení činnosti
v tomto školním roce), "32 - Sociální příspěvky" a "36 - Maturitní ples" (komentář
viz dále).
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně formy dopravy k rámci výměnného pobytu
v Nizozemí na podzim 2013, vznikla okamžitá potřeba úhrady zvýhodněných letenek
ve výši 30.000,00 CZK. Tato částka by za normálních okolností byla výdajem účetního
období 2013/2014, vzhledem k nastavení daňové evidence sdružení musela být
zaúčtována již v účetním období 2012/2013. V souvislosti s tím nebude příspěvek
po dohodě s vedoucí tohoto výměnného pobytu ve školním roce 2013/2014 nárokován.
Předplacení výměnného pobytu do Nizozemí je vzhledem k rozpočtu neutrální díky
k tomu, že žádost schválená sdružením na výměnný pobyt ve Švýcarsku (rovněž ve výši
30.000,00 CZK) nebyla čerpána, resp. bylo pozastaveno čerpání. Analýzou žádosti
i dotazem na žadatele bylo zjištěno, že se jedná o výdaj školního roku 2013/2014.
Žadateli bylo současně ústně přislíbeno, že podpora bude ve školním roce 2013/2014
zachována a vyplacena. Všichni žadatelé, kterých se "meziroční" žádosti a platby týkají,
byli upozorněni na skutečnost, že vzhledem k nastaveným ultimům účetních období je
nutné jak žádost, tak její čerpání realizovat vždy v rámci příslušného účetního období.
Vzhledem ke skutečnosti, že sdružení neorganizovalo maturitní ples pro studenty
maturitních tříd VIII.A8, VIII.B8 a IV.B, nevznikly sdružení výdaje s jejich organizací
ve výši cca 100 - 130 tisíc korun.
Převodem běžného účtu ke Komerční bance, a. s. (duben 2013) a zřízením spořícího účtu
(ke stejnému dni) se částečně snížily provozní výdaje sdružení.
Dodatečné výdaje, které nebyly rozpočtovány (např. olympiáda v latinském jazyce,
příspěvek na cestovné na geografickou exkurzi), byly po dohodě vedení sdružení
s žadateli o příspěvky kryty z rozpočtové rezervy nebo - rovněž po dohodě - z jiných
výdajových kapitol rozpočtu. Žadatelům bylo současně doporučeno využít pro příští
období samostatných žádostí o příspěvky.
Důslednou aplikací ust. specifikovaných zákonem č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, byly využity úlevy od plateb některých správních poplatků, které pro občanská
sdružení stanoví zákon.
Daňové souvislosti
Díky kombinací daňových výhod pro občanská sdružení a vzhledem k uplatnění
hospodářských ztrát z minulých let, byla daň z příjmů právnický osob nulová.
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Podstatné smluvní vztahy
Sdružení ukončilo k 29. dubnu 2013 smluvní vztah s Českou spořitelnou, a. s. týkající se vedení
běžného účtu.
Sdružení uzavřelo dne 12. dubna 2013 dva smluvní vztahy s Komerční bankou, a. s. - o zřízení
běžného účtu (typ Profi účet) a o zřízení spořicího účtu (typ Profi spořicí účet Bonus).
Disponenty obou účtů jsou předsedkyně sdružení a hospodář sdružení, oba samostatně. V rámci
balíčku služeb byla k běžnému účtu vydána platební karta VISA na jméno hospodáře sdružení.
Disponentem je hospodář sdružení. Debetní platební karta je využívána především k výběrům
hotovosti z bankovního účtu a k platbám při nákupech v internetových obchodech. Téhož dne
uzavřelo sdružení smlouvu s Komerční bankou, a.s. o zřízení elektronického bankovnictví
k běžnému i spořicímu účtu. Disponentem je hospodář sdružení.
Pro účely snadnější komunikace se státní a veřejnou správou (doručování dokumentů z/pro
Magistrát města Olomouce, finanční úřad, atp.) byla u Ministerstva vnitra ČR smluvně zdarma
zřízena datová schránka. Disponentem je hospodář sdružení.
Ze smlouvy o reklamě uzavřené se společností Lingua Centrum, s.r.o. v rámci pořádaní plesů
vyplynula pro sdružení povinnost uhradit zcizený reklamní poutač, který společnost Lingua
Centrum, s.r.o. sdružení zapůjčila.
Z obecné odpovědnosti pořadatele plesu vyplynula pro sdružení povinnost uhradit p. Mgr.
Bohuslavu Koštanskému kabát zcizený ze šatny během plesu.
Sdružení uzavřelo s majitelem Clarion Congress Hotel Olomouc, tj. společností CPI Hotels, a. s.,
smlouvu o zajištění hotelových služeb týkající se plesů organizovaných sdružením ve dnech
21. a 22. února 2014.
Sdružení uzavřelo jednorázovou licenční smlouvu o veřejném provozování se společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., k úpravě vzájemných vztahů
plynoucích z hudebních produkcí na plesech organizovaných sdružením.
Ostatní smluvní vztahy, vyplývající většinou z běžné obchodní činnosti sdružení, byly řešeny
formou závazných objednávek.
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Poděkování
Sdružení děkuje všem svým členům, sympatizantům a podporovatelům, kteří se na jeho práci
ve školním roce 2012/2013 jakoukoliv formou aktivně podíleli.
Dík patří rovněž RNDr. Evženu Mayerovi, řediteli gymnázia, stejně jako všem ostatním
pedagogickým pracovníkům, kteří byli partnery sdružení v rámci plesů, kroužků, exkurzí, soutěží
a dalších mimoškolních aktivit.
"Special thanks" míří k paní Petře Spurné, která během celého uplynulého roku zprostředkovávala
administrativní styk mezi vedením sdružení a jednotlivými učiteli.

Zpracovali:

_________________
Markéta Kolesárová
předsedkyně sdružení

_________________
Tomáš Látal
hospodář sdružení
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