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:

8. listopadu 2016, 16:30 - 18:00 hod.
Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna
viz prezenční listina a host - PhDr. Karel Goš (ředitel GH)

1. Usnášeníschopnost schůze SRGH
Přítomný počet členů 21 (z 34 možných) je dostatečný k smysluplné realizaci schůze SRGH.
Usnesení: Schůze SRGH je usnášeníschopná k projednání programu a ke schválení rozpočtu
pro nový školní rok 2016/2017 .

2. Úvodní slovo předsedy SRGH a ředitele GH
Ředitel gymnázia PhDr. Karel Goš představil PR gymnázia, informoval o průběhu oslav výročí
školy i o průběhu oprav, které škola realizuje. Vyjádřil naději na realizaci revitalizace
sportovního areálu školy a dobrou spolupráci se zřizovatelem školy, tedy olomouckým
krajem, zejména v oblasti dovybavení školy. Závěrem ředitel školy poděkoval členům SRGH
za spolupráci se školou.
Usnesení: bod uzavřen bez usnesení
3. Informace o činnosti SRGH ve školním roce 2015 -2016 (Výroční zpráva)
Ing. Lenka Holečková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření sdružení v loňském roce.
Příspěvky na činnost předmětových komisí a kroužků pro žáky byly poskytnuty plně
v požadované výši. Přesto činil schodek rozpočtu sdružení oproti původnímu plánu pouze
50 000,- Kč (podle plánu doplněno z rezerv), což lze považovat za dobrý výsledek. Obstrukce
s předáním datové schránky sdružení způsobily zpoždění tvorby Výroční zprávy SRGH. Zpráva
tedy bude v nejkratším možném termínu všem členům spolku doručena k připomínkování
elektronicky, následně bude schválena elektronickým hlasováním a poté zveřejněna na webu
GH v sekci "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů".
Usnesení: Členové SRGH schválí Výroční zprávu SRGH za období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2016
elektronickým hlasováním.
4. Výběr příspěvků pro školní rok 2016-2017
Ing. Lenka Holečková informovala o výběru členských příspěvků sdružení.
Škola má v současné době 998 žáků. Na příspěvcích sdružení bylo k dnešnímu dni vybráno
332 200,- Kč (pouze 1 dosud nezaplatil). Sdružení prověří existenci realizovatelných možností

platby příspěvku na účet, v současnosti to vzhledem k potřebě tisíce variabilních symbolů
a značné administrativní náročnosti kontroly plateb možné není. Sdružení proto prosí
vyučující o další spolupráci s výběrem příspěvku a za dosavadní spolupráci děkuje.
Usnesení: bod uzavřen bez usnesení

5. Rozpočet SRGH na školní rok 2016/2017
Členové SRGH obdrželi elektronickou poštou k diskuzi žádosti o dotace z rozpočtu SRGH na
školní rok 2016-2017. Celkem bylo podáno 43 žádostí.
Rozpočet byl navržen jako deficitní. Hlavní důvody:
(i) navýšení výdajů zvýšením počtu a rozsahu žádostí,
(ii) podpora aktivit žáků a odměny za jejich úspěchy,
(iii) snaha o smysluplné využití narůstajících rezerv na spořicím účtu.
Vzhledem k rezervám na spořicím účtu a plánu realizace dvou maturitních plesů lze takto
postupovat, a to bez ohrožení fungování SRGH v dalších letech.
Členové SRGH se na schůzi zabývali jednotlivými žádostmi a po diskuzi byl schválen upravený
rozpočet 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 o informaci o jeho využívání.
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: Členové SRGH schvalují Rozpočet SRGH pro období 1. 7. 2016 až 30. 6. 2017
(konečná verze viz příloha), navržený deficit bude pokryt z rezerv. SRGH žádá vedení školy
o inventární seznam sportovního vybavení v evidenci PK TV.

6. Návrh nových stanov
Vedení SRGH předložilo návrh nových stanov, které připravila notářka paní dr. Orletová.
Usnesení: Členové SRGH schvalují Návrh nových stanov spolku SRGH. Členové SRGH volí
za členy výboru PhDr. Bohumila Šípa, Ing. Lenku Holečkovou a Mgr. Alenu Kopeckou, MBA.
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7. Informace k organizaci maturitních plesů 2017
Vedení SRGH informovalo o přípravě plesů v pavilonu A Výstaviště Flora. Členové SRGH
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: bod uzavřen bez usnesení

Olomouc, 8. listopadu 2016
Zapsala: Mgr. Alena Kopecká, MBA, člen výboru SRGH
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