Sdružení rodičů
Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Výroční zpráva

1. červenec 2013 - 30. červen 2014

Kontaktní informace
Název spolku:

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 (do 31. 12. 2013), spolek (od 1. 1. 2014)

Registrace:

sdružení bylo registrováno ČR - Ministerstvem vnitra,
č. j. VS/1-1/38650/99-R (do 31. 12. 2013)
spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 4269 (od 1. 1. 2014)

ID datové schránky: utntz2w
Bankovní účty:

Komerční banka, a. s.
pobočka Olomouc, Litovelská 26, PSČ 779 00, Česká republika
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
měna: CZK
běžný účet (Profi účet):
č. ú.: 107-4766870227 / 0100
IBAN: CZ7901000001074766870227
spořicí účet (Profi spořicí účet Bonus):
č. ú.: 107-4767430207 / 0100
IBAN: CZ0901000001074767430207

Vedení spolku:

Markéta Kolesárová - statutární zástupce, předseda spolku
+420 603 575 528, ucetniporadce@seznam.cz
Ing. Mgr. Tomáš Látal - statutární zástupce, hospodář
+420 602 566 764, tomas.latal@trios.cz
PhDr. Bohumil Šíp - tajemník
+420 724 708 658, b.sip@seznam.cz
Mgr. Alena Kopecká, MBA - revizor
+420 723 837 501, kopecka@epol.cz

Zveřejňování informací:
webové stránky SRGH (www.gytool.cz, odkaz "Samosprávné
orgány" => "Sdružení rodičů")
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Personální informace (stav k 30. 6. 2014)
Zástupci tříd:
8-letý program: I.A8
I.B8
II.A8
III.A8
III.B8
IV.A8
V.A8
VI.A8
VII.A8
VII.B8
VIII.A8
VIII.B8

Kateřina Tlášková
Marta Skvrnová
Ludmila Děcká
Monika Skřivánková
Petra Vyvlečková
Barbora Králíková
Luděk Řípa
Alena Kopecká
Šárka Frömmelová
Tomáš Opatrný
Vladimír Bílka
Iva Metelková

6-letý program: I.A6
I.B6
II.A6
II.B6
III.A6
III.B6
IV.A6
IV.B6
V.A6
V.B6
VI.A6
VI.B6

Dalibor Čásek
Milada Svozilová
Martin Kurek
Bohumil Šíp
Marcela Němčíková
Lenka Ratajová
Alexandra Štěpaníková
Jitka Hromadová
Radka Vrublovská
Milan Kropáč
Petr Červinka
Robert Váňa

4-letý program: I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C

Jitka Sprátková
Milena Motalíková
Josef Hein
Tomáš Látal
Miluše Zatloukalová
Ivana Pospíšilová
Renata Ječmeňová
Alena Navrátilová
Jana Zýková
Jana Návratová
Stanislav Slavíček
Kateřina Vitásková
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Přehled činnosti
Podpora sportovních aktivit
Spolek finančně podpořil účast studentů v řadě sportovních soutěžích. Jednalo
se především o florbal, fotbal, futsal, házenou, košíkovou, lehkou atletiku, lyžování,
odbíjenou, plavání, silový a atletický čtyřboj, stolní tenis, šachy a šplh.
O dosažených výsledcích pravidelně informují webové stránky gymnázia.
Odborné soutěže a olympiády
Spolek finančně i věcně podpořil účast studentů gymnázia na odborných soutěžích
a olympiádách - 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 Klubu
mladých debrujářů a řadě dalších kláních, např. soutěžích Eurorébus, Středoškolské
odborné činnosti, The Volare Space Robotics Competition nebo Kvark 2014.
O dosažených výsledcích pravidelně informují webové stránky gymnázia a webové
stránky předmětových komisí.
Exkurze, výlety
Spolek finančně podpořil výměnné pobyty s partnerskými školami ve Francii,
Spojených státech amerických, Španělsku a Švýcarsku, stejně jako program "Týden
vědy na Jaderce", exkurzi do Vily Tugendhat nebo návštěvu Technického muzea
Brno.
Zájmové kroužky
Příspěvky na zájmovou činnost směřovaly především na podporu těchto kroužků Florbalový kroužek, Klub fyzikálních a chemických soutěží, Kroužek čínštiny,
Kroužek mladých debrujářů, Pěvecký kroužek, Šachový kroužek, Taneční kroužek
a Výtvarný kroužek.
Maturitní plesy
Spolek byl organizátorem dvou maturitních plesů pro celkem 7 maturitních tříd.
Plesy se konaly ve dnech 21. a 22. února 2014 v Clarion Congress Hotel Olomouc.
Plesy navštívilo celkem cca 1.400 osob z řad studentů, učitelů, rodičů i širší
veřejnosti.
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Další společenské aktivity
Spolek finančně přispěl na organizaci kulturních a společenských akcí - Den
otevřených dveří, hudební festival HEY! a účast pěveckého sboru na hudebním
festivalu Lomnické hudební jaro.
Spolek podpořil dvě setkání se zajímavými osobnostmi - besedu s redaktory
týdeníku Respekt Jaroslavem Spurným a Ondřejem Kundrou a diskusi
se signatářem Charty 77, bývalým ministrem školství a prezidentským kandidátem filozofem prof. PhDr. Janem Sokolem, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze.
Sociální příspěvky, výchovné programy
Sociální příspěvky byly na základě zdůvodněných žádostí vypláceny studentům,
kteří se nacházeli v sociálně problematické situace. Příspěvky byly použity
na úhradu lyžařských zájezdů, školních exkurzí a pomůcek.
V rámci protidrogové prevence byl podpořen výchovně-vzdělávací program
společnosti Sdružení D.
V rámci podpory výběru studia na vysokých školách podpořil spolek finančně akci
Hejčínský Gaudeamus 2013, který organizovala Asociace absolventů Gymnázia
Olomouc-Hejčín.
Ostatní skutečnosti
Spolek pravidelně zveřejňoval podstatné informace o své činnosti na webové stránce
gymnázia (www.gytool.cz, odkaz "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů").
Od cca poloviny školního roku byla dohodnuta a zřízena možnost přímého
vkládání ("uploadu") informací do vyhrazeného prostoru na webu školy.
Zástupce spolku se jako pozvaný přednášející zúčastnil jednání Asociace absolventů
Gymnázia Olomouc-Hejčín, tzv. 4. Kulatého stolu. Přednesená vyžádaná
prezentace SRGH na této akci je zveřejněna na webu školy.
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Přehled hospodaření za období 1. 7. 2013 - 30. 6. 2014
Celkové příjmy a výdaje
Příjmy
Výdaje
Hospodářský výsledek

[CZK]
800 162,18
661 114,14
+139 048,04

Celkový stav majetku
Finanční majetek k 1. 7. 2013
Finanční majetek k 30. 6. 2014
Rozdíl

[CZK]
634 121,49
773 169,53
+139 048,04

Stavy pokladny a bankovních účtů

pokladna
běžný účet - Komerční banka, a. s.
spořicí účet - Komerční banka, a. s.

Stav
k 1. 7. 2013
[CZK]
9 077,00
24 583,66
600 460,83

Vybrané analytické údaje
Příjmy
příspěvky členů
reklama
organizace plesů
provozní příjmy, vč. úroků z BÚ
dotace a dary
Výdaje
sportovní aktivity
odborné soutěže a olympiády
exkurze, výlety
zájmové kroužky
sociální příspěvky, výchovné programy
ostatní zájmové nebo studijní aktivity
organizace plesů
provozní výdaje

Stav
k 30. 6. 2014
[CZK]
18 546,00
43 543,19
711 080,34

Rozdíl
[CZK]
+9 469,00
+18 959,53
+110 619,51

[CZK]
361 850,00
10 121,00
391 043,00
4 439,18
32 709,00

Podíl
45,2 %
1,3 %
48,9 %
0,6 %
4,1 %

[CZK]
23 968,00
77 850,00
132 084,00
34 148,00
30 180,00
28 322,00
329 741,00
4 821,14

Podíl
3,6 %
11,8 %
20,0 %
5,2 %
4,6 %
4,3 %
49,9 %
0,7 %
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Komentář k podstatným okolnostem s vlivem na hospodaření
Příjmy
Celkové příjmy byly o cca 70.000,00 CZK (+9,6 %) vyšší, než příjmy
rozpočtované.
Nejvýznamnějším zdrojem příjmů byly příjmy z organizace maturitních
plesů (391.043,00 CZK, tj. 48,9 %).
Celkově byly na plesech prodány vstupenky v celkové hodnotě 364.454,00 CZK.
Ceny vstupenek v jednotlivých kategoriích (0,00 / 50,00 / 100,00 / 120,00 / 300,00
/ 350,00 CZK) odrážely výši reálných nákladů spojených s organizací plesů. Vážený
průměr ceny jedné vstupenky byl 255,40 CZK. Prodáno bylo 7,47
vstupenek.maturant-1. Na rozdíl od loňského školního roku organizovalo SRGH
plesy pro všechny aktuální maturitní ročníky, což se významně pozitivně projevilo
jak na nižších fixních nákladech spojených s organizací plesů, tak především
v celkovém hospodářském výsledku spolku.
Druhým podstatným zdrojem příjmů byly příspěvky členů spolku, které činily
361.850,00 CZK, tj. 45,2 % celkových příjmů spolku.
Výše příspěvků ve školním roce 2013/2014 byla shodná jako v roce předcházejícím,
tj. 350,00 CZK (za 1. dítě v rodině studující na gymnáziu) a 150,00 CZK
(za 2. a další děti studující na gymnáziu).
Na počátku školního roku 2013/2014 bylo v seznamu studentů gymnázia
registrováno celkem 1.087 studentů, z toho 4 studenti (0,37 %) příspěvek neuhradili,
86 studentů hradilo sníženou sazbu (7,92 %) a 996 studentů (91,71 %) hradilo
příspěvek v plné výši. Nad rámec těchto příjmů uhradila plný příspěvek rovněž
p. Markéta Kolesárová, předsedkyně SRGH.
Cca 43.000,00 CZK (1,9 %) byly příjmy získané na základě smlouvy o reklamě nebo
jako dotace či dary.
Bonusy za vedení účtu a úroky v rámci vedení spořicího účtu činily
cca 4.500,00 CZK. Vzhledem k úročení (byť minimálnímu) bylo preferováno držení
volných finančních prostředků na bankovních účtech před držením hotovosti
v pokladně spolku.
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Výdaje
Celkové výdaje byly o cca 70.000,00 CZK (-9,4 %) nižší, než výdaje rozpočtované.
Nejvýznamnější část výdajů byla použita na organizaci maturitních
plesů (329.741,00 CZK, tj. 49,9 %). Oproti rozpočtu došlo k úspoře
cca 15.900,00 CZK (-4,6 %).
Výdaje na hlavní činnost spolku (sportovní aktivity, odborné soutěže a olympiády,
exkurze, výlety, zájmové kroužky a ostatní zájmové nebo studijní aktivity)
činily 296.372,00 CZK (44,8 %) oproti plánovaným 351.860,00 CZK. Důvodem
nižších výdajů byla jednak důsledná kontrola výdajů, ale především nedočerpání
některých parciálních příspěvků pro jednotlivé předmětové komise. Zrušeny byly
rovněž některé plánované exkurze.
Sociální výdaje ve výši cca 30.000,00 CZK byly adresně určeny studentů v sociálně
problematické situaci. Po dohodě vedení SRGH bylo vyplaceno cca 8.000,00 CZK
nad rozpočtový limit.
Dodatečné výdaje, které nebyly rozpočtovány (dodatečné odměny, podpora účasti
na pěveckém festivalu, atp.), byly po dohodě vedení spolku s žadateli o příspěvky
kryty z rezerv spolku nebo po dohodě s žadateli z jiných výdajových kapitol
rozpočtu. Žadatelům bylo současně doporučeno využít pro příští období
samostatných žádostí o příspěvky.
Veškeré výdaje nad rozpočtové limity byly kryty vyššími příjmy a nižšími
celkovými výdaji spolku.
--Veškeré dokumenty spolku (smlouvy, objednávková agenda, účetní doklady, ...)
i celá daňová evidence jsou po dohodě kdykoliv k nahlédnutí u hospodáře spolku.
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Podstatné smluvní vztahy
Spolek pokračoval ve smluvních vztazích s Komerční bankou, a. s. ohledně vedení běžného
účtu (typ Profi účet) a spořicího účtu (typ Profi spořicí účet Bonus). Disponenty obou účtů
byli předsedkyně a hospodář spolku, oba samostatně.
Byla uzavřena pojistná smlouva s Českou pojišťovnou, a. s. ohledně pojištění odpovědnosti
ve vztahu k pořádání maturitních plesů. Vzhledem ke vzniku pojistné události (poškození
informačních štítků, zničení židle) bylo z této pojistné smlouvy plněno.
Spolek plnil ze smlouvy uzavřené s majitelem Clarion Congress Hotel Olomouc,
tj. společností CPI Hotels, a. s., ohledně zajištění hotelových služeb týkající se plesů
organizovaných spolkem ve dnech 21. a 22. února 2014.
Spolek uzavřel 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 spolkem.
Spolek uzavřel smlouvu o reklamě se společností Staving Olomouc s.r.o.
Spolek uzavřel darovací smlouvy se společnostmi CAD Engineering s.r.o. a KAVITA
EKONOMY, s.r.o.
Ostatní smluvní vztahy, vyplývající většinou z běžné obchodní činnosti spolku, byly
řešeny formou objednávek.
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Poděkování
Spolek tímto děkuje všem svým členům, sympatizantům a podporovatelům, kteří
se na jeho práci ve školním roce 2013/2014 jakoukoliv formou aktivně podíleli!
Poděkování patří rovněž řediteli gymnázia RNDr. Evženu Mayerovi a všem dalším
pedagogickým pracovníkům, kteří byli našimi partnery a spolupracovníky při organizaci
plesů, fungování zájmových kroužků a organizování exkurzí, soutěží a dalších
mimoškolních aktivit studentů. Bez nich by většina aktivit spolku nedošla řádného
naplnění!
Poslední poděkování putuje k zaměstnankyním gymnázia p. Petře Spurné, Pavle
Stejskalové, Kateřině Pavlitové a Světlaně Hudečkové, které během uplynulého období
zprostředkovávaly administrativní styk mezi vedením spolku a školou.

Zpracovali:

_________________
Markéta Kolesárová
předsedkyně

_________________
Tomáš Látal
hospodář

10

