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Kontaktní informace 
 

Název spolku: Spolek Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci – Hejčíně 

 

Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 413/45, PSČ 77900, Česká republika 

 

IČ: 689 18 992 

 

Právní forma: spolek 

 

Registrace: sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR, 

 č.j. VS/1-1/38650/99-R (do 31.12.2013) 

 spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

 oddíl I., vložka 4269 (od 1.1.2014) 

 

ID datové schránky: utntz2w 

 

Bankovní účty: Equabank, a.s. 

 

 měna CZK 

 běžný účet: 

  č.ú.: 1027110618/6100 

 spořící účet: 

  č.ú.: 1027110634/6100 

 spořící účet s výpovědní lhůtou: 

  č.ú.: 1027110589/6100 

 

Vedení spolku: 

 Mgr. René Mohyla, statutární zástupce, předseda výboru 

 Alena Sklenářová, hospodář 

 Sylva Kaděrková, člen výboru 

 

Zveřejňování informací: 

webové stránky SRGH (www.gytool.cz = o škole = partneři školy= sdružení rodičů) 

  

http://www.gytool.cz/


Přehled činnosti 
 

Podpora sportovních aktivit 

Spolek jednorázově podpořil vybudování workoutového hřiště v areálu gymnázia částkou 

350.000,- Kč z přebytků minulých let. Dále finančně podpořil účast studentů v řadě sportovních 

soutěží. Jednalo se převážně o florbal, fotbal, futsal, házenou, košíkovou, lehkou atletiku, lyžování a 

odbíjenou. 

O dosažených výsledcích pravidelně informují webové stránky gymnázia i sociální sítě školy. 

 

Odborné soutěže a olympiády 

Spolek finančně podpořil účast studentů gymnázia na odborných soutěžích v oboru biologie, 

chemie, matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu, informatiky, jazyka českého i cizích jazyků a na 

astronomické olympiádě, včetně odměn za dosažené výsledky. O dosažených výsledcích a úspěších 

opět pravidelně informují webové stránky gymnázia a sociální sítě školy. 

 

Exkurze, výlety 

Spolek finančně podpořil setkání studentské rady, výměnné pobyty s partnerskými školami a 

exkurze po památkách České republiky. 

 

Zájmové kroužky 

Příspěvky na zájmovou činnost směřovaly především na podporu kroužků robotiky, taneční 

kroužek, cimbálová kapela Hejčíňan, Klub mladých debrujárů a dramatický kroužek Hejdrak. 

 

Další společenské aktivity 

Spolek dále podpořil každoroční konání akce Hejčínský Gaudeamus, Den otevřených dveří a 

hudební festival HEY! V rámci protidrogové prevenci byl podpořen výchovně vzdělávací program. 

 

Maturitní plesy 

Spolek byl organizátorem dvou maturitních plesů pro celkem 5 maturitních tříd. Konaly se ve 

dnech 24. a 25. 6. 2022, tj. v letním období, z důvodu mimořádné epidemiologické situace v zimních 

měsících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přehled hospodaření za období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 
 

Hospodářský výsledek: 

 Příjmy: 816.071,- Kč 

 Výdaje: 1.318.790,- Kč 

 Rozdíl: - 502.718,- Kč 

Celkový stav majetku 

           Finanční majetek k 1.7.2021 995.051,65 Kč 

           Finanční majetek k 30.6.2022 815.333,08 Kč 

            

Vybrané analytické údaje: 

Příjmy: 

 příspěvky členů 315.400,- Kč       

 organizace plesu 469.770,- Kč 

 úroky 901,- Kč 

 dotace a dary 30.000,- Kč 

Výdaje: 

            provoz PK a kroužky 305.740,- Kč 

            odměny studentům 67.285,- Kč 

            výměnné pobyty 35.609,- Kč 

            provozní výdaje                   32.408,- Kč 

            organizace plesu 527.748,- Kč 

            dary 350.000,- Kč 

 

 

Komentář k podstatným okolnostem s vlivem na hospodaření 

 

Příjmy 

Výše příspěvků ve školním roce 2021/2022 byla shodná jako v roce předcházejícím, tj. 

350,- Kč za 1. dítě v rodině studující na gymnáziu) a 150,- Kč (za 2. a další děti studující na 

gymnáziu). 

Byla přijata dotace z Fondu pro rozvoj ve výši 30.000,- Kč. 

 

Výdaje 

Byl poskytnut dar škole na vybudování workoutového hřiště v areálu gymnázia ve výši 

350.000,- Kč, dále byl rozpuštěn přebytek z minulých let ve výši 152.718,- Kč. 

Hospodářský výsledek se nepromítnul do konečného stavu financí k 30.6.2022 z důvodu 

plateb konečných faktur za ples a některé vyúčtování kroužků až po skončení hospodářského období. 

 

Veškeré dokumenty spolku včetně daňové evidence jsou po dohodě k nahlédnutí u hospodáře spolku. 

 

Poděkování 

Spolek děkuje všem svým členům, sympatizantům i podporovatelům, kteří se na jeho práci 

ve školním roce 2021/2022 jakoukoliv formou podíleli. 

Velké poděkování patří jak řediteli gymnázia PhDr. Karlu Gošovi, tak i jeho zástupcům a všem 

pedagogickým pracovníkům, kteří zajišťují fungování zájmových kroužků, soutěží a dalších 

mimoškolních aktivit studentů. Bez nich by většina aktivit spolku nedošla řádného naplnění. 

 

Zpracovali: 

Mgr. René Mohyla, předseda spolku 

Alena Sklenářová, hospodářka spolku 


