
 

 

 Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka,  

Český Těšín, Frýdecká 689/30 

 

 

Zápis z 12. členské schůze  

Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín 

 

Datum konání: 21.04.2022  

Místo: aula gymnázia  

Účast: dle prezenčních listin přítomných rodičů 

 

1. Představení členů hlavního výboru SRPŠ 

Předsedkyně HV SRPŠ Miroslava Szemlová přivítala přítomné rodiče a představila členy hlavního výboru: 

předsedkyně: Miroslava Szemlová, místopředsedkyně: Petra Huczalová, pokladní: Petra Fedorová  

dalšími členy jsou: Alena Punčochářová, Miroslav Balek, Ing. Miroslav Sluštík a MUDr. Miroslav Bílka  

 

2. Přehled činnosti spolku 

Předsedkyně stručně seznámila přítomné s činností SRPŠ: 

HV SRPŠ spolupracuje s vedením školy, učitelským sborem a Nadačním fondem přátel Gymnázia. 

Finančními prostředky podporuje mimoškolní činnost studentů (většinou se jedná o jízdné nebo startovné na 

soutěžích, odměny na lyžařských, turistických a tanečních kurzech, odměny úspěšným maturantům. Dále 

hradí plavání a přispívá na materiálové vybavení školy, na které nepřispívá zřizovatel.  

Společně s gymnáziem a NFPG také organizuje reprezentační ples a maturitní ples. 

Předsedkyně informovala rodiče o možnostech, aktivně se zapojit do spolupráce s HV SRPŠ. Většinou se 

jedná o výpomoc při organizaci zmíněných akcí, nebo zajištění zajímavé a přínosné přednášky, besedy či 

exkurze pro studenty.  

Nejbližší akcí, do které se mohou rodiče aktivně zapojit, budou Oslavy 100. výročí založení gymnázia – 

zahradní slavnost se bude konat 18.6.2022 (jednalo by se o propagaci akce, pomoc s přípravou, zajištění 

občerstvení, závěrečný úklid,… - rodiče budou písemně informováni). 

 

3. Členské příspěvky 

Dále předsedkyně poděkovala rodičům studentů 1.PA, z 1A. a 5.QA za uhrazené členské příspěvky. Členský 

příspěvek ve výši 1.200,- Kč byl HV SRPŠ schválen na schůzi dne 23.09.2021. Příspěvek je na 4 roky – což 

představuje částku 300,- Kč za rok – výše příspěvku je stále stejná. 

 

4. Zpráva o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2020/2021 

Předsedkyně přítomným přednesla Zprávu o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2020/2021, kterou 

zpracovala paní Petra Fedorová (podrobné vyúčtování je u ní k nahlédnutí): 
 

 

 

 



Zpráva o výsledku hospodaření 
Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín 

 ve školním roce 2020/2021 
        

Příjmy:     

  počáteční stav finančních prostředků k 01.09.2020   144 156,00 Kč 

  členské příspěvky   103 100,00 Kč 

Příjmy celkem   247 256,00 Kč 

Výdaje:     

  soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)   1 932,00 Kč 

  odměny a občerstvení pro žáky a hosty   14 615,00 Kč 

  plavání    0,00 Kč 

  školní vybavení a pomůcky   100 000,00 Kč 

  organizační výdaje   0,00 Kč 

Výdaje celkem   116 547,00 Kč 

Konečný stav finančních prostředků k 31.08.2021 
  

130 709,00 Kč 
  

  z toho v pokladně   111 497,00 Kč 

  z toho na běžném účtu   19 212,00 Kč 

        

Po přečtení uvedených skutečností se přistoupilo k hlasování. 

Průběh hlasování o zprávě o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2020/2021:  

PRO: 94 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasy. Zpráva byla tímto schválena. 
 

5. Plánovaný rozpočet SRPŠ na školní rok 2021/2022 

Předsedkyně dále seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem SRPŠ na školní rok 2021/2022, který byl, 

vzhledem k epidemiologické situaci na podzim, velmi orientační: 

Předpokládané příjmy: 

- počáteční stav k 01.09.2021              130 709,00 Kč 

- členské příspěvky               100 000,00 Kč 

- ostatní příjmy      40 000,00 Kč 

Předpokládané příjmy celkem:             270 709,00 Kč 
 

Předpokládané výdaje: 

- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)  45 000,00 Kč 

- odměny a občerstvení pro studenty    25 000,00 Kč 

- plavání         7 000,00 Kč 

- imatrikulace + maturity     15 000,00 Kč 

- školní vybavení, pomůcky              120 000,00 Kč 

- organizační výdaje        2 500,00 Kč 

Předpokládané výdaje celkem:             214 500,00 Kč 
 

Předpokládaný zůstatek ke dni 31.08.2022:  56 209,00 Kč 
 

6.  Závěr - diskuze  

Dále byl ponechán prostor k diskuzi. Nikdo nevznesl žádný návrh ani požadavek, proto předsedkyně 

poděkovala rodičům za účast na Členské schůzi a také za spolupráci. 

 

V Českém Těšíně dne  21.04.2022           

 

Zapsala: Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ 


