PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 24.11.2011 a 25.11.2011
Usnesení:

Program:
1. zpráva o činnosti
2. zpráva o hospodaření za školní rok 2010/2011
3. návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012
4. návrh nového výboru
5. návrh členského příspěvku
6. návrh plánu činností na školní rok 2011/2012
7. návrh usnesení
8. výstup zástupců školy
9. diskuse

ad1) Zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011.
Členové výboru se scházeli jednou měsíčně a to každé druhé úterý. O dění ve škole
byli informováni panem ředitelem a panem profesorem Janečkem. Společně projednávali
požadavky školy, náměty a připomínky z řad rodičů.
Hlavní činností výboru byla pomoc při organizaci obou plesů gymnázia a maturit.

ad2) Zpráva o hospodaření za školní rok 2010/2011.
Příjmy za školní rok za členské příspěvky a ples byly 140 tis.Kč , výdaje 115 tis.Kč.

Mezi největší výdaje patřily:
pořízení nového kopírovacího stroje – 54 tis. Kč (prof. Korbel)
náklady na propagaci školy (tzn. brožurky pro budoucí studenty, inzeráty v tisku) – 11
tis. Kč
cestovné a startovné na sportovních soutěžích – 10 tis. Kč
náklady spojené s maturitou – 10 tis. Kč

odměny studentům na akcích pořádaných školou (Olympiády, Jazykové dny,
Přírodovědný klokan) – 10 tis. Kč
odměny nejlepším studentům na konci školního roku – 9 tis. Kč
příspěvek na odměny studentům ubytovaným v Domově mládeže – 5 tis. Kč

ad3) Návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012.
Výbor SRPSŠ navrhuje rozpočet, kde příjmy vzhledem k nižšímu počtu studentů by měly činit
117 tis. Kč, výdaje 107 tis. Kč.

Příjmy:
77 tis. Kč členské příspěvky (309 studentů)
40 tis. Kč zisk z plesu

Výdaje:
propagace 30 tis. Kč
cestovné a startovné na sportovních soutěžích – 15 tis. Kč
zajištění maturity – 10 tis. Kč
odměny studentům na akcích pořádaných školou (Olympiády, Jazykové dny,
Přírodovědný a matematický klokan) – 13 tis. Kč
knižní odměny nejlepším studentům na konci školního roku – 10 tis. Kč
dárek maturantům – 7 tis. Kč
přednášky pro studenty – 6 tis. Kč
příspěvek na odměny studentům ubytovaným v Domově mládeže – 5 tis. Kč
zajištění tradičních Adventních hrátek – 5 tis. Kč
literatura do Gillette centra – 4 tis. Kč
zřízení WIFI vysílače – 2 tis. Kč

ad4) Volba nového výboru.
Předsedkyně: Eva Fellnerová
Hospodářka: Ing. Petra Mazalová
Jednatelka a za revizní komisi: Renata Konečná

Ostatní členové jsou zástupci z jednotlivých tříd:
Ing. Marie Zezulová

Eva Hrazdirová
Mgr. Jana Junková
Mgr. Rostislav Mach
Eva Glocová
Ivana Medková.

Nový výbor byl schválen.

ad5) Pro školní rok 2011/2012 navrhl výbor členský příspěvek ve výši 250 Kč
na každého studenta. Tento příspěvek je ve stejné výši jako v loňském roce.
Příspěvek byl schválen.

ad6) Návrh plánu o činnosti na školní rok 2011/2012.
Plán práce sdružení je zaměřen na podporu činnosti gymnázia v oblasti vzdělávací,
kulturní, sportovní a provozní.

Úkolem sdružení ve školním roce 2011/2012 bude zejména:
Propagací školy napomáhat naplnění stavu žáků v prvním ročníku čtyřletého studia na
gymnáziu.
Poskytovat škole finanční pomoc na:
-

činnost

předmětových

komisí

(příspěvky

na

odměny

v soutěžích

v jednotlivých předmětech, příspěvky na přednášky, olympiády, exkurse,…)
- kulturní akce
- odměny nejlepším studentům za prospěch a jinou školní i mimoškolní
činnost
- přípravu maturitních zkoušek
- organizace oslav ke 115. výročí založení gymnázia
- provoz internátu

Spoluprací se školou rozvíjet sponzorskou činnost.

Podílet se na spolupráci školy s podniky a podnikateli, městským úřadem a jinými
organizacemi.
Spolupracovat s vedením školy na organizaci a náplni plenárních a třídních schůzí.
Uspořádat tradiční maturitní ples gymnázia v termínu 02.12.2011 a tradiční ples
gymnázia v termínu 20.01.2012.
Revize účetnictví SRPSŠ byla provedena ke dni 23.09.2011.

ad7) Návrh usnesení.
USNESENÍ:
Z plenárního zasedání SRPSŠ Gymnázia v Jevíčku konané ve dnech 24.11.2011 a
25.11.2011.

Plenární zasedání schvaluje:
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SRPSŠ za školní rok 2010/2011.
2. Nový výbor SRPSŠ.
3. Příspěvek členů ve výši 250 Kč na studenta.
4. Rozpočet na školní rok 2011/2012.
5. Návrh plánu činnosti na rok 2011/2012.

ad8) Výstup pana Mgr. Jiřího Janečka.

ad9) Diskuse.

V Jevíčku 25.11.2011

Fellnerová Eva
Předsedkyně SRPSŠ

