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Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Datum konání: 7. listopadu 2012, 16:00 - 17:10 hod.

Místo konání: Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna

Přítomni: P.T. Děcká, Brožová, Řípa, Kopecká, Fromerová, Opatrný, Metelková, Zatloukalová, 
Šíp, Němčíková, Ratajová, Kotková, Červinka, Kolesárová, Taťáková, Látal, 
Zatloukalová, Pospíšilová, Ječmeňová, Zýková, Majerová, Chromková, Jančíková 
a další 3 nepodepsaní

1. Vystoupení ředitele GYTOOL dr. Evžena Mayera

Ředitel gymnázia krátce pozdravil přítomné zástupce jednotlivých tříd, informoval o změnách 
v přijímacím řízení pro letošní rok (nově zařazena Čj a M). Ohledně aktualit a dalších podrobností 
odkázal na webové stránky GYTOOL.CZ. Dále informoval o zajištění maturit a připravenosti k nim 
v plném rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy.

2. Představení nového psychologa Mgr. Kořínka

Ředitel gymnázia představil Mgr. Kořínka, nového psychologa gymnázia. Mohou se na něj obracet jak 
studenti, tak rodiče. Psycholog bude pracovat na úvazek 0,25, dostupný bude vždy ve středu a v pátek. 
Objednávky lze řešit prostřednictvím třídních učitelů, v blízké době též přímo prostřednictvím webu. 
Stěžejními oblastmi práce budou krizové intervence, pomoc při zvládání "tlaku" na žáky, problematika 
šikany a drogová problematika. Psycholog Mgr. Kořínek bude po skončení schůze představen rodičům 
ve všech prvních ročnících v rámci třídních schůzek. Kontakt: korinek@gytool.cz 

3. Problematika změny místa konání plesu

V minulém týdnu proběhla další schůzka s členy plesového výboru. Za SRGH se zúčastnili 
M. Kolesárová a T. Látal. Výsledkem této schůzky bylo přizvání zástupců studentů maturitního 
ročníku na jednání schůze SRGH. Proběhla PPT prezentace studentů maturitních ročníků k 
problematice změny místa konání plesu. Dvě zástupkyně studentů prezentovaly své představy ohledně 
konání plesu pro tři třídy GYTOOL v prostorách NH hotelu Olomouc v termínu 23. března 2013. Byly 
předneseny především představy o rozpočtu akce, programu plesu a informace o zajištění 
sponzorských darů. Na základě informace o existenci e-mailové korespondence ředitele gymnázia s 
anonymními zástupci studentů byl na výzvu přítomných přečten dopis ředitele gymnázia k této 
problematice. Následně proběhla cca 40-minutová diskuse přítomných k otázkám, které by byly
spojené s ev. změnou místa konání plesu. 

Shrnutí argumentů "pro":

 požadavek, aby se ples konal v reprezentativnější prostorách než dosud,

 ples pro tři třídy je ve Slovanském domě kapacitně nevyhovující,

 studenti se "o všechno" postarají,

 posílená ochranka zajistí pořádek a nedojde k ničení majetku,

 na účtu SRGH je dostatek volných prostředků, kterými lze krýt náklady spojené s plesem 
v NH hotelu Olomouc, "tak proč je nevyužít"?

Shrnutí argumenty "proti":

 nerealistický rozpočet předložený studenty,

 principiální nesouhlas vedení gymnázia se změnou místa konání plesu,

 žádný finanční profit pro SRGH (zisk ze školních plesů je mimo příjmů z příspěvků členů 
SRGH jedinou podstatnou příjmovou položkou SRGH),
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 nemožnost pojištění proti ev. vandalismu,

 neochota statutárních zástupců SRGH zavázat SRGH k plnění ev. škod vzniklých v souvislosti 
s konáním plesu, které v rámci NH hotelu Olomouc mohou dosahovat značné výše.

Bez hlasování bylo rozhodnuto, že předsedkyně SRGH prověří ještě jedou a detailně možnosti a 
podmínky konání všech plesů GYTOOL v NH hotelu v Olomouci. K dalšímu jednání o této 
problematice bude svolána samostatná schůze SRGH za cca 1 měsíc, kde by mělo být definitivně
rozhodnuto o místě (místech) konání plesu (plesů) a převzetí záruk za ně. Pozvánky budou 
po stanovení termínu rozeslány emailem.

4. Změna výše příspěvků SRGH

V návaznosti na předjednaný rozpočet SRGH, inflaci, ztráty v hospodaření minulých let, tlaku na 
sociální příspěvky a po diskusi ohledně výše rozpočtu na šk. rok 2012/2013 byly hlasovány dvě 
varianty výše příspěvků:

a. 350,00 Kč na 1. dítě a 150,00 Kč na 2. a další dítě,

b. 300,00 Kč na 1. dítě a 150,00 Kč na 2. a další dítě.

Pro variantu a. se kladně vyslovilo 20 přítomných; pro variantu b. se kladně vyslovilo 6 přítomných.

Usnesení: Výše příspěvků pro školní rok 2012/2013 se stanovuje na 350,00 Kč za 1. dítě 
a 150,00 Kč za 2. a další dítě.

Zástupci tříd budou o této skutečnosti a důvodech navýšení příspěvku informovat v jednotlivých 
třídách v rámci navazujících třídních schůzek.

5. Návrh na nákup diskontovaných státních spořících dluhopisů ČR pro rok 2012 - 2014

Vzhledem ke skutečnosti, že na bankovním účtu SRGH a v pokladně SRGH je trvale deponován 
zůstatek ve výši cca 600 tis. Kč, navrhl hospodář sdružení T. Látal zakoupit diskontované státní 
spořící dluhopisy ČR cca ve výši minimálního trvalého zůstatku, který činí cca 350 - 400 tis. Kč. 
DSSD lze objednat od pondělí 5.11.2012, představují bezpečné zhodnocení volných peněžních 
prostředků s pevnou sazbou 2,06 % p. a., prostředky jsou ev. dostupné čtvrtletně. Dle určujících 
emisních podmínek MF ČR jsou DSSD mj. určeny i pro občanská sdružení, kterým je SRGH. Tento 
návrh byl bez dalšího jednoznačně odmítnut, aniž by se o něm hlasovalo.

6. Změna banky, u které je veden běžný účet SRGH

Vzhledem ke skutečnosti, že bankovní účet SRGH vedený u ČS, a. s. je aktuálně úročen limitně 
nulovou sazbou (úrok za minulý rok činil 43,31 Kč!) a je zároveň veden za poměrně vysoký poplatek 
(2 514,50 Kč/rok), navrhl hospodář sdružení T. Látal změnu banky, u které je účet veden, a  to na KB, 
a.s. s tím, že zůstatek na běžném účtu by byl úročen 0,5 % p. a. + 0,5 % p. a. na spořícím podúčtu s 
tím, že pro 1. rok by byl účet osvobozen od bankovních poplatků (="bonus" za převedení účtu) a dále 
veden dle rozsahu požadovaných služeb za 100,00 až 150,00 Kč/měsíc podle rozsahu služeb. 
V diskusi následně padl návrh, aby SRGH oslovilo další banky a zjistilo podmínky i jinde, než pouze 
u KB, a. s. Zjišťováním ovšem nebyl nikdo pověřen a o návrhu samotném se již dále nehlasovalo.

V Olomouci 7. 11. 2012

Zapsal: Tomáš Látal, hospodář SRGH

Kontrola: Markéta Kolesárová, předseda SRGH




