
Zápis ze schůze  výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Mikulášské náměstí konané 

20.11.2014 

 

1.Hodnocení činnosti sdružení pro výroční zprávu školy 

 

Výbor schválil předsedkyní dr.Jánskou  vypracovaný podklad pro hodnocení činnosti 

Sdružení do výroční zprávy školy, který je součástí příloh. 

 

2.Volba funkcionářů výboru 

 

Na začátku schůze oznámila stávající letitá předsedkyně dr.Eva Jánská, že vzhledem 

k řádnému ukočení studia svého potomka na škole rezignuje na funkci předsedkyně a ze 

stejných důvodů končí ve své funkci místopředsedkyně Ing.Prudková.Po předběžném 

oslovení dr.Jánskou formou mailu a na základě předběžně  projeveného souhlasu byl na 

funkci místopředsedy nominován dr.Mikoláš a vzápětí většinou přítomných schválen do 

své funkce s tím, že během schůze výboru se pokusíme oslovit a následně schválit do 

funkce předsedy někoho ze zástupců nižších ročníků a zajistit tak delší perspektivu 

vedení Sdružení. 

Vzhledem k selhávání tohoto mechanismu a automatickým přechodem povinností 

předsedy na zvoleného místopředsedu došlo nakonec absolutní většinou přítomných na 

převolení do nových funkcí tak, že předsedou se stal dr.Mikoláš zastupující sextu E, 

místopředsedkyní se stala paní Jankovcová zastupující 1.B ze čtyřletých tříd a 

pokladníkem Sdružení zůstává paní Kováříková zastupujíí kvintu E. 

 

3.Vyúčtování hospodaření Sdružení v minulém školním roce 

 

Pokladník Sdružení paní Kováříková se nemohla ze závažných akutně vzniklých 

rodinných důvodů schůze zúčastnit, v zastoupení tak probrala hlavní položky čerpané 

z rozpočtu předsedkyně dr.Jánská a nebyly shledány významnější odchylky v plánu 

čerpání, bližší rozbor bude součástí přílohy zápisu a umístěn na webové stránky 

školy.Vyúčtování bylo schváleno a do nového rozpočtu byl převeden zůstatek lehce 

přesahující 10 tisíc korun. 

 

4.Návrh rozpočtu sdružení pro šk.rok 2014/2015 

 

V tomto školním roce bude Sdružení rodičů hospodařit s částkou cca 210 000, přičemž 

částka 200 000 by měla být vybrána formou členských příspěvků a cca 10 000 je 

zůstatek na účtu sdružení. Schvalovacím procesem pak na schůzi sdružení prošla většina 

požadavků, obhájených zástupci jednotlivých předmětových komisí a nijak 

nevybočujících z trendů předchozích let.Obecně byla akcentována  snaha vždy o co 

nejširší využitelnost vložených částek co největším počtem žáků, na straně druhé pak 

v řádu stokorun přispíváme na cestovní náklady nejlepších reprezentatů školy na účast 

v celostátních olympiádách a tím přeneseně získáváme nárok na obhájení různých 

dotačních programů v řádu desetitísíců korun. 

Přesné rozdělení prostředků a přehled schválených žádostí je opět součástí přílohy. 

Sdružení rodičů plánuje výdaje ve výši 193 900 kča z výchozí částky by měla zůstat na 

účtu sdružení částka cca 18-20 000 Kč. 

 

 

 



5.Vystoupení vedení školy 

 

Na schůzi bylo vedení  školy reprezentováno zástupcem ředitele Mgr.Pěchoučkem, 

ředitel školy se ze zdravotních důvodů omluvil. Zástupce ředitele informoval o úspěších 

žáků účastnících se soutěží a dále o využití výpočetní techniky k dovybavení učeben stále 

ještě z programu EU peníze školám. 

 

Přílohy:zpráva o činnosti Sdružení , prezenční listina, vyúčtovní s hospodaření 

prostředky Sdružení ve šk.roce 2013/2014, přehled schválených žádostí o dataci 

z prostředků Sdružení v šk.r. 2014/2015       

 

                                      Zapsal :Petr Mikoláš 

 

 


