
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU
Spolku rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku
konané dne: 19. 1. 2023

Přítomni členové výboru: Ilona Dokoupilová, Petra Bomberová,
Zdeňka Selingerová, Mgr. Sylva Horáková, Mgr. Jana Knödlová,
Mgr. Petra Vymětalová, Mgr. Lenka Grulichová, Eva Machálková,
Andrea Nárožná, Mgr. Andrea Křepelová, Simona Neumannová, Lenka Hladká

Omluveni: Markéta Krejčí, p. Navrátilová (za 1.L)
Zástupce Gymnázia v Jevíčku: Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová, Mgr. Květoslava Klementová

Program:
1. Organizační změny
2. Finanční záležitosti
3. Účast členů výboru SRPS Gymnázia v Jevíčku na akcích školy
4. Různé

a. administrativní záležitosti
b. plán schůzek
c. studentské podněty

Bod 1: Organizační změny
● Došlo ke změně předsednictva Spolku rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku

(dále jen Spolku). Nově je předsedkyní Mgr. Jana Knödlová. Stávající vedení Spolku
zastoupené Mgr. Andreou Křepelovou předalo veškeré podklady nové předsedkyni.

● Současný výbor Spolku tvoří zástupci všech tříd Gymnázia v Jevíčku.

Bod 2: Finanční záležitosti
● Členové výboru spolku byli obeznámeni s hospodářským výsledkem dvou plesů

konaných v závěru roku 2022.
● Vedení Gymnázia prostřednictvím ředitelky požádalo o poskytnutí příspěvku ve výši

1500 Kč na nákup občerstvení pro uchazeče o studium, kteří zavítají do školy při
příležitosti konání akce Přijímačky nanečisto.

● Vedení Spolku počítá s příspěvkem 20000 Kč na čištění hřiště dle dříve schváleného
rozpočtu.

● V letošním školním roce se nebude konat Gymfest.

Bod 3: Účast členů výboru SRPS Gymnázia v Jevíčku na akcích školy
● Frekvence schůzek bude zachována v podobném rozsahu. Obvykle se schůzky

konaly před koncem školního roku, v září a před konáním plesů či jiných kulturních
akcí, kde se členové Spolku podílí na organizaci, popř. na něž Spolek přispívá, se
frekvence schůzek zvyšuje dle potřeby.



● Vhodná je účast člena výboru Spolku při zahájení maturitních zkoušek (16. 5. 2023;
7:30 a 13:00) a při slavnostním vyřazení tříd 4A, 4L (24.5. 2023, 16:00) a 4B
(25.5.2023, 16:00).

Různé:
a) Administrativní záležitosti

Byla zřízena datová schránka Spolku.
Zápisy ze schůzky a prezenční listina se předávají ke zveřejnění na stránkách školy
administrátorovi webu (p. uč. Pernicová), zodpovídá Jana Kńödlová
Ročně je třeba zasílat na rejstříkový soud zápis z plenární schůze i  návrh rozpočtu.
Dokumenty za rok 2022 budou zaslány datovou schránkou, zodpovídá Jana
Knödlová.
Vyúčtování daně z příjmů za rok 2022 bylo vypracováno, na FÚ pro Pardubický kraj
se sídlem ve Svitavách bude předáno fyzicky, zodpovídá Sylva Horáková.

b) Plán schůzek
Další termín schůzky bude upřesněn e-mailem. Pravděpodobně se výbor sejde 2.
nebo 3. týden v červnu.

c) Studentské podněty
Studenti by přivítali vytvoření kuchyňky pro ohřev pokrmů a nápojů. Vedení školy
situaci řeší, výhledově by mohl kout vzniknout v prostorách pro asistenta pedagoga
od září (AP již ve škole pravděpodobně nebude).

Závěr: Členové výboru Spolku rodičů, přátel a sponzorů Gymnázia v Jevíčku byli
informováni o finanční stránce, organizačních záležitostech a plánu schůzek.

V Jevíčku, dne Zapsala: Sylva Horáková19. 1. 2023


