Spolek Sdružení rodičů
Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Výroční zpráva

1. červenec 2016 - 30. červen 2017

Kontaktní informace
Název spolku:

Spolek Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Sídlo:

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

IČ:

689 18 992

Právní forma:

spolek

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:
PhDr. Bohumil Šíp - statutární zástupce, předseda výboru
+420 724 708 658, b.sip@seznam.cz
Ing. Lenka Holečková - hospodář
+420 606 629 406, holeckova@sanela.cz
Mgr. Alena Kopecká, MBA – člen výboru
+420 723 837 501, kopecka@epol.cz
Zveřejňování informací:
webové stránky SRGH (www.gytool.cz, odkaz "Samosprávné orgány"
=> "Sdružení rodičů")
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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, stolní tenis a šachy. 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 (včetně v cizím jazyce)
a soutěžích Klubu mladých debrujářů. O dosažených výsledcích opět pravidelně informují
webové stránky gymnázia a webové stránky předmětových komisí.
Exkurze, výlety
Spolek finančně podpořil výměnné pobyty s partnerskými školami a exkurze
po technických památkách v české republice.
Zájmové kroužky
Příspěvky na zájmovou činnost směřovaly především na podporu kroužků v astronomii,
v matematice, v českém jazyce, v biologii a dalších předmětech a dále na florbalový
kroužek, Klub fyzikálních a chemických soutěží, kroužek mladých debrujářů, pěvecký
kroužek, šachový kroužek, taneční kroužek a výtvarný kroužek.
Maturitní plesy
Spolek byl organizátorem dvou maturitních plesů pro celkem 6 maturitních tříd. Ples se
konal ve dnech 3. a 4. února 2017 v pavilonu A Výstaviště Flora. Zahájení plesů se
zúčastnili zástupci vedení Statutárního města Olomouce. Oba plesy navštívilo celkem
1684 osob z řad , učitelů, rodičů, studentů a veřejnosti.
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Další společenské aktivity
Spolek finančně přispěl na organizaci řady kulturních a společenských akcí - např.
Den otevřených dveří, hudební festival HEY!, Projektový den a jiné.

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.
V rámci podpory výběru studia na vysokých školách podpořil spolek finančně akci
Hejčínský Gaudeamus 2016 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").
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Přehled hospodaření za období 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017
Celkové příjmy a výdaje
Příjmy
Výdaje
Hospodářský výsledek
Celkový stav majetku
Finanční majetek k 1. 7. 2014
Finanční majetek k 30. 6. 2015
Rozdíl
Stavy pokladny a bankovních účtů

[CZK]
809 922,00
809 161,00
761,00
[CZK]
761 547,76
762 309,07
761,31

pokladna
běžný účet - Komerční banka, a. s.

Stav
k 1. 7. 2016
[CZK]
593,00
12 843,52

Stav
k 30. 6. 2017
[CZK]
17 906,00
3 497,52

spořicí účet - Komerční banka, a. s.

688 648,24

740 905,55

59 463,00

0,00

transparentní účet
Vybrané analytické údaje
Příjmy
příspěvky členů
reklama
organizace plesů
provozní příjmy, vč. úroků z BÚ
dotace a dary
Výdaje
sportovní aktivity
výměnné pobyty
ostatní PK
ceny a finanční odměny
výchovné programy
sociální příspěvky
organizace plesů
provozní výdaje

[CZK]
332 200,00
0,00
477 450,00
272,00
0,00
[CZK]
50 608,00
75 000,00
86 000,00
63 000,00

Rozdíl
[CZK]

Podíl

Podíl

13 000,00
3 984,00
451 220,00
3 286,20
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Komentář k podstatným okolnostem s vlivem na hospodaření
Příjmy
Výše příspěvků ve školním roce 2016/2017 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).

Výdaje
V rámci sociálních příspěvků bylo vyplaceno 3.984,00 CZK, na výchovné programy bylo
vyplaceno 13.000,00 CZK a na finanční odměny 63.000,00 CZK.
-- 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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Poděkování
Spolek děkuje všem svým členům, sympatizantům a podporovatelům, kteří se na
jeho práci ve školním roce 2016/2017 jakoukoliv formou aktivně podíleli.
Velké poděkování patří řediteli gymnázia PhDr. Karlu Gošovi a zástupcům ředitele
stejně jako 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!

Zpracovali:
_________________
Bohumil Šíp v.r.
Předseda spolku

________________
_
Lenka
Holečková v.r.
Hospodář spolku
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