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

IČ: 689 18 992
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4269

Olomouc-Hejčín, 1. září 2014

Vážení rodiče,

jménem Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci-Hejčíně si Vás dovolujeme přivítat 
na prvních třídních schůzkách konaných ve školním roce 2014/2015.

Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci-Hejčíně je od 1. ledna 2014 zřízeno jako spolek. 
Jedná svým jménem a působí otevřenou, zcela dobrovolnou a nezávislou formou v rámci 
Gymnázia Olomouc-Hejčín. Spolek existuje v různých formách již od založení gymnázia. 
Po celou dobu své existence si udržuje status největší samosprávné organizace, která při 
gymnáziu působí.

Členy spolku se mohou stát rodiče a další sympatizanti studentů gymnázia, a to uhrazením 
ročního členského příspěvku, který je splatný vždy k 30. září aktuálního školního roku. 
Členský příspěvek činí 350,- Kč/rok za první dítě studující na gymnáziu a 150,- Kč/rok 
za druhé a další zde studující děti.

Ve shodě se stanovami spolku se podílíme na nejrůznějších aktivitách spojených se studiem 
na gymnáziu i volným časem našich dětí.

Při gymnáziu působí celá řada kroužků a zájmových klubů. Kroužky jsou vedeny převážně 
pedagogy gymnázia, ale také externími spolupracovníky. Spolek na činnost těchto kroužků 
pravidelně přispívá, vždy podle aktuálních požadavků a v souladu s ročním rozpočtem 
spolku. Díky tomu je pro studenty gymnázia docházka do těchto kroužků bezplatná.

Škola každoročně pořádá studentské výměny s partnerskými školami v zahraničí; spolek 
pravidelně přispívá na úhradu části cestovních a dalších nákladů spojených s těmito 
výměnami.

Všichni studenti, jejichž zákonní zástupci jsou členy SRGH, obdrží v posledním ročníku 
studia tzv. maturitní příspěvek.

Pro studenty, kteří se dostanou do sociálně problematické situace, nabízí spolek možnost 
přidělení sociálních příspěvků. Jakkoliv na přidělení tohoto typu příspěvků není žádný právní 
nárok, snaží se vedení spolku v rámci svého rozpočtu žadatelům vyhovět a rozdělovat 
prostředky tak, aby se dostalo především na ty nejpotřebnější. Typickými 
individuálními příspěvky jsou částečné úhrady lyžařských a cyklistických kurzů, exkurzí, 
návštěv, případně výletů organizovaných školou. Výše individuálního finančního příspěvku 
se zpravidla pohybuje v rozmezí 1/3 až 1/2 celkových nákladů. Spolek poskytuje rovněž 
individuální příspěvky na nákup učebních pomůcek, zejména učebnic. Výše tohoto příspěvku 
se odvozena od sociální situace studenta, resp. rodiny a průměrné výše ročních nákladů 

na studium (pomůcky), které je kalkulováno na základě doporučení vedení školy. Podrobný 
postup, vč. formuláře žádosti o příspěvky, je zveřejněn na webových stránkách školy 
(www.gytool.cz) v sekci "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů". V případě potřeby 
bližších konzultací k této problematice se prosím obracejte telefonicky nebo elektronickou 
poštou na hospodáře spolku (kontakty viz web).

Středobodem činnosti spolku je organizace maturitních (stužkovacích) plesů. Gymnázium 
Olomouc-Hejčín bylo jednou z posledních středních škol, která se snažila udržovat tradici 
organizace plesů pod přímou záštitou školy. V letošním školním roce bude bohužel pouze 
část organizována SRGH, část mimo naši instituci. Letošní ples se bude konat 21. února 2015 
v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc. Výtěžek plesů je významným příjmem 
a pomáhá dlouhodobě udržovat možnosti financování aktivit spolku.

K dalším aktivitám spolku patří podpora sportovní aktivit studentů, vč. možnosti bezplatného 
zapůjčení sportovního vybavení (prostřednictvím školy), podpora účasti na odborných 
soutěžích a olympiádách, podpora účasti na kulturních akcích a podpora výchovných 
programů (např. protidrogová problematika, besedy v rámci ZSV). Spolek rovněž přispěl 
na podporu organizace akce Hejčínský Gaudeamus 2013.

Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli můžeme být katalyzátorem řešení problémů, 
které souvisí se studiem na gymnáziu.

Rádi rovněž přivítáme zvoleného zástupce vaší třídy na schůzi výboru SRGH.

Ve školním roce 2013/2014 byl hospodářský výsledek spolku cca 139 tis. Kč při příjmech cca 
800 tis. Kč a výdajích cca 661 tis. Kč. Příjmy byly tvořeny především příspěvky členů 
(45,2 %) a příjmy z organizace plesů (48,9 %). Výdaje jsou rozděleny podle rozpočtu 
přijímaného výborem SRGH pro každé účetní období (1. červenec až 30. červen).

Podrobné informace o činnosti spolku a jeho hospodaření naleznete ve Výroční zprávě 
za školní rok 2013/2014, která již byla zveřejněna na webových stránkách školy.

Přejeme pohodové studium vašim dětem a budeme rádi, pokud se stanete aktivními členy 
našeho spolku!

V úctě,

Bohumil Šíp Tomáš Látal
předseda hospodář

www.gytool.cz)



