
Zápis ze schůze  výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Mikulášské náměstí konané 

9.4.2015 

Vedením schůze byla z důvodů omluvené nepřítomnosti předsedy Sdružení p.Mikoláše 

pověřena paní Jankovská, ve spolupráci s další členkou  vedení Sdružení paní 

Kováříkovou. 

 

1.Výběr členských příspěvků, čerpání finančních prostředků 

 

Právě u tohoto bodu proběhla nejzásadnější a nejdelší debata, neboť jako již i 

opakovaně v minulosti dobíhá převod finančních prostředků z jednotlivých tříd na účet 

Sdružení často opožděně, i při dohodě o termínu do konce kalendářního roku 

obsahujícího podzimní schůzku s výběrem příspěvků se vlastní peněžní prostředky 

objevují na účtu i s půlročním zpožděním, zatímco výdajová částka je průběžně čerpána 

již v průběhu celého školního roku a paradoxně tak prakticky předchází vlastní výběr. 

Dalším nedostatkem je neznalost přesného počtu přispívajících zcela do detailu, stále 

platí zásada o vybírání příspěvku u nejstaršího případného sourozence, s přijetím 

nového mladšího sourozence ke studiu i při deklarovaném vstupu třídy do Sdružení se 

ne vždy předem daří přesně na počet jednotlivých žáků specifikovat výši výběru 

příspěvků….Přes v principu vždy souhlasnou výdajovou i příjmovou stránku účtu 

Sdružení je dle některý zástupců tříd tato situace dále neudržitelná a je hledána cesta 

k nápravě a k zprůhlednění finančních toků…. 

K zamezení podobné situace existuje tedy zřejmě jen jedna cesta, a to předsunutí výběru 

peněz vlastním podzimním třídním schůzkám. 

 

V novém školním roce 2015/2016 tedy bude postupováno následujícím způsobem: 

-na prvních předsunutých schůzkách případných nových třídních sdružení vždy v září 

nového školního roku při jejich přihlášení se do Sdružení bude přesně specifikován 

počet žáků odvádějících přes rodiče svůj příspěvek 

-přes stávající předsedy již stávajících členských tříd Sdružení do začátku nového 

školního roku k 1.9.2015 ověříme počty žáků, přes které je počítán příspěvek 

-výběr příspěvků pak cestou předsedů třídních sdružení všech členských tříd, 

v případné spolupráci s třídními učiteli i se spolehlivými potomky zmíněných předsedů 

uskutečníme v průběhu října a listopadu nového školního roku tak , aby již na schůzce 

Sdružení předcházející obvyklému termínu podzimních třídních schůzek byla známa 

přesná vybraná částka a tím zcela pregnantně rozhodováno o rozdělení peněz z rozpočtu  

 

2.Členský příspěvek i nadále zůstává 400 Kč , beze změn oproti minulému období 

 

3.Vystoupení vedení školy-pan ředitel Petr Mazanec 

-škola získala dotace přes 6 miliónů korun na vybavení učeben 

-předběžně 2 milióny na počítačovou techniku 

                    1,5 miliónu na tabule a projektory 

                    1,5 miliónu na nábytek 

                    zbylé prostředky na realizaci kmenové učebny, opět vč. nábytku, 

interaktivní tabule etc. 

Z odděleného fondu v gesci krajského úřadu budou postupně uvolněny prostředky na 

výměnu oken, zatím jde o zhruba 10 letý projekt, složitost čerpání byla již objasněna na 

schůzi Rady školy, vše je složitější díky zařazení budovy naší školy do seznamu 

historických památek.       

                             Na základě předaných poznámek pí Jankovské zaznamenal dr.Mikoláš 


