
Zápis z členské schůze
Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (dále sdružení)

Dne: 14.11.2019
Místo: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Čas konání: od 16:30 hod.
Přítomní: zástupci tříd - dle prezenční listiny, zástupce školy, p. Pěchouček, všichni tři členové výboru: 

předseda pan Hostek, pokladní paní Dlabalová, místopředseda pan Karnold

Program:
1. Přivítání všech účastníků
2. Čerpání rozpočtu, aktualizace
1. Informace ředitele školy
2. Různé

Ad 1.
Přivítání všech přítomných předsedou sdružení a seznámení s programem.

Ad 2.
- Podána základní informace o stavu finančních prostředků: předpokládané příjmy (příspěvky) 

2019/2020 – 300 tis, předpokládané výdaje 297 tisíc, aktuální rezerva (stav finančních prostředků 
150 tisíc

- Proběhla standardní diskuse ke všem předloženým žádostem 
- Všechny předložené žádosti byly schváleny dle návrhu, kromě příspěvku na nákup žíněnek a na akci 

Vánoční trhy v Nürnbergu 
- Výsledky hlasování o žádostech, které byly diskutovány za účelem neschválení:

o Žíněnky (15.000): pro neschválení položky (má být financováno z rozpočtui školy)hlasovalo
12 pro, 1 proti

o Exkurze Neunburg – pro schválení (akce již proběhla) - 12 pro, 1 proti
o Vánoční trhy Nürnberg – pro neschválení (není v portfoliu příspěvků poskytovaných 

Sdružením): 12 pro, 1x zdržel
- Usnesení:

o Žádosti  musí být předkládány před akcí
o Je potřebná přítomnost zástupce žadatele na schůzce – jinak se garant akce vystavuje riziku 

neschválení příspěvku
- Zdůrazněna potřeba úplného vyplňování žádostí
- Úkoly vyplývající z diskuse o rozpočtu a žádostech:

o Precizovat žádost (např. položkový rozpočet, příjmová stránka, počet žáků) – P. Karnold
o Na příští schůzce zrevidujeme potřebu případného navýšení rozpočtu na knihovnu a stav 

nákupu žíněnek z rozpočtu školy – F. Hostek
o Předávat žádosti členům Sdružení předem (od příště) – F. Hostek
o Ověřit, že všechny/jaké první třídy se zapojili do činnosti Sdružení – M. Dlabalová

Ad 3.
- Okna dokončena - konstatování , akce uzavřena
- V létě upravena fasáda
- Od září nový docházkový systém – zatím jen pro učitele
- Na webu školy je výroční zpráva školy. Vyzdvihnuto - za loňský rok  3. místo na olympiádě v Hong 

Kong, 4 x celostátní prvenství

Ad 4.
- Diskuse k příspěvku na sociální výpomoc (nemocný žák) – zobecnit – založit fond pro tento typ 

případů.



o Úkol: prověřit František možnosti poskytování příspěvků na speciální příležitosti
- Dodatečný dotaz na vedení školy: prověřit možnost prodeje „zdravých“ svačin (prosíme o info p. 

Pěchoučka – bylo diskutováno již po jeho odchodu)
- Info o tom, že místopředseda ke konci školního roku končí – uvažovat o náhradě. 

Příloha: 
- rozpočet 2019/2020 
- prezenční listina


