Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992

Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

14. listopadu 2017, 16:00 - 17:45 hod.
Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna
viz prezenční listina a host - PhDr. Karel Goš (ředitel GH)

1. Úvodní slovo předsedy SRGH a ředitele GH
Předseda spolku PhDr. Bohumil Šíp zahájil jednání. Informoval přítomné, že jednání se
uskutečňuje po třídních schůzkách školy proto, aby mu mohli být přítomni zástupci prvních
ročníků zvolení až na třídních schůzkách.
Ředitel gymnázia PhDr. Karel Goš informoval o investicích školy, o průběhu oprav, které
škola realizuje, o úspěších žáků školy v soutěžích a tím i v programu Excelence. Nastínil také
další plány např. přípravy oprav elektroinstalací, přípravu otevření školního klubu,
dobudování vstupních prostor školy, revitalizace hudebny apod. Závěrem ředitel školy
poděkoval členům SRGH za spolupráci se školou.
Usnesení: Výbor SRGH schválil příspěvek škole na nákup sezení do vstupních prostor
v hodnotě 50 000,- Kč.
2. Informace o činnosti SRGH ve školním roce 2016 -2017 (Výroční zpráva)
Hospodářský výsledek SRGH za loňský rok činí 761,31 Kč, lze tedy hospodaření označit za
vyrovnané. Přehled hospodaření a výroční zprávu SRGH obdrželi členové spolku elektronicky
před jednáním k prostudování. Chybné datum na str. 5 výroční zprávy bylo opraveno.
Usnesení: Výbor SRGH schválil Výroční zprávu SRGH za období 1. 7. 2016 až 30. 6. 2017.
3. Výběr příspěvků pro školní rok 2017-2018
Hospodářka SRGH informovala o výběru členských příspěvků sdružení.
Škola má v současné době 988 žáků. Na příspěvcích sdružení bylo k dnešnímu dni vybráno
311 500,- Kč (výběr příspěvků pokračuje ve dvou třídách a 1 žák nezaplatil). Ing. Lenka
Holečková vyhledá jméno žáka, který nezaplatil příspěvek v loňském roce. Výbor považuje za
vhodné diskutovat, zda těm, kteří nezaplatí příspěvek a nejsou tak členy spolku, bude
poskytován např. příspěvek na maturitní ples apod. Sdružení prosí vyučující o spolupráci
s výběrem příspěvku a za dosavadní spolupráci děkuje.
Usnesení: bod uzavřen bez usnesení

4. Rozpočet SRGH na školní rok 2017/2018
Členové výboru SRGH obdrželi elektronickou poštou podklady k diskuzi o dotacích z rozpočtu
SRGH. Celkem bylo podáno 41 žádostí za jednotlivé kroužky a předmětové komise.
Rozpočet byl navržen jako deficitní. Hlavní důvody:
(i) navýšení výdajů vysokým počtem a rozsahem žádostí,
(ii) podpora aktivit žáků a odměny za jejich úspěchy,
(iii) snaha o smysluplné využití stávajících rezerv spolku.
Vzhledem k rezervám na účtu lze takto postupovat, a to bez ohrožení fungování SRGH v
dalších letech. Argumentem je rovněž fakt, že přestože byl loňský rozpočet také navržen jako
deficitní, uzavřen byl jako vyrovnaný.
Po diskuzi o některých žádostech byl upravený rozpočet schválen jako celek. Každoročně
vysoký finanční příspěvek PK TV s opakujícími se položkami byl snížen o částky na nákup
sportovního vybavení (běžkové lyže, tretry apod.) – dříve než by poskytlo další částky na
nákup sportovního vybavení, žádá SRGH vedení školy o inventární seznam sportovního
vybavení a informaci o využívání tohoto vybavení.
Rozpočet je znova vnitřně konstruován tak, že z jednotlivých žádostí byly vyjmuty částky
na odměny za účast v soutěžích a olympiádách a jako pravidlo pro udělování těchto odměn
bude použita tabulka dříve vytvořená ve spolupráci s předmětovými komisemi a zveřejněná
na webu GH.
Usnesení: Výbor SRGH schvaluje Rozpočet SRGH pro období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018,
případný deficit bude pokryt z rezerv. SRGH znova žádá vedení školy o inventární seznam
sportovního vybavení v evidenci PK TV.
5. Informace k organizaci maturitních plesů 2018
Vedení SRGH informovalo o přípravě plesů 16. a 17. 2. 2018 18,00 – 1,00 v pavilonu A
Výstaviště Flora. Členové výboru obdrželi elektronickou poštou navržený rozpočet plesů.
Organizační otázky jsou řešeny průběžně. Probíhají jednání plesového výboru se studenty a
jejich třídními učiteli (rozdělení tříd na plesy, jednání s hudebními kapelami, informace o
příspěvcích pro třídy na stužky, šerpy apod.)
Usnesení: Výbor SRGH schválil rozpočet plesu. Prodej vstupenek bude do 15. 1. 2018
realizován za snížené vstupné 300,- Kč přízemí/200,- Kč galerie, 16. 1. – 16. 2. 2018 za cenu
350/250, vstupné na stání na místě za 250,- Kč.

Olomouc, 14. listopadu 2017
Zapsala: Mgr. Alena Kopecká, MBA, člen výboru
Přílohy: Rozpočet 2017-2018 (schválená varianta)
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