
Zpráva o činnosti 
 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci za 
školní rok 2013-2014 

 

Vážení rodiče, dámy a pánové, 

 

dovolte mi, abych Vás přivítal/a na dnešní schůzi a zároveň Vás stručně informoval/a o 

činnosti sdružení za uplynulý školní rok 2013 – 2014. 

 
 Hlavním posláním sdružení je především bližší kontakt mezi rodiči a vedením školy. 

Zástupci z řad rodičů tak mohli během školního roku na několika schůzkách tlumočit panu řediteli 

názory, dotazy a Vaše požadavky a podílet se na řešení problémů v jednotlivých třídách. 

Podstatným úkolem sdružení je rovněž zajištění finančních prostředků na zkvalitnění studia žáků 

gymnázia. Největší částka je zajištěna Vámi - tedy členy SRPDŠ formou příspěvků. Další finanční 

prostředky byly získány jako výtěžek ze společenského plesu, který se konal ve vzájemné 

spolupráci výboru SRPDŠ a vedení školy. 

 Členové výboru se zúčastnili slavnostního zahájení a ukončení maturit a Vašim jménem rovněž 

poděkovali profesorům u příležitosti Dne učitelů. 

Program pro letošní rok je podobný. Vaše příspěvky jsou převáděny na nadaci Copernicus, která 

pečlivě váží, které sportovní, kulturní, či vzdělávací akce je možné podpořit tak, aby naplňovaly 

výchovné cíle a sloužily k reprezentaci a propagaci gymnázia. 

Na závěr bych ještě jednou připomenul/a důležitost Vašeho zastoupení v jednotlivých třídách, je 

pouze na vás, zda využijete možnosti řešit problémy, které provázejí čas studia vašich dětí.  
 V současné době SRPDŠ pracuje ve složení: 

 

Sekunda Kateřina Růčková 

  Petra Tížková 

  Radim Černín  

 

Kvarta Lenka Káňová  

                      

Kvinta Jaroslav Gromann     

                                                                                        

Sexta  Libuše Lindovská    2.roč.      

 

Septima Zbyněk Bulava      3.roč.  Pavel Petruška 

                          

Oktáva Jiřina Lašová      4.roč.  Martina Rusková 
          Renáta Mikolášová    

 

Za  nové členy Výboru byli navrženi: za Primu – Dalibor Řeháček a za 1.B - Dagmar Šírová 

 

Má zájem někdo z Vás přítomných pracovat ve Výboru SRPDŠ? 

 

Nechávám tedy hlasovat, kdo je pro, aby Výbor pracoval nadále ve stejném složení a novými členy  

výboru se stali Dagmer Šírová a Dalibor Řeháček ? Kdo je proti ? Zdržel se někdo hlasování ? 

Děkuji. 

 

 

 



 

 - 2 – 

 

Ve školním roce 2014-2015 předpokládáme stejné aktivity jako vloni, to znamená především 

podporu sportovních a kulturních akcí, koncertu studentů, lyžařských výcviků, různých soutěží a 

olympiád, a to především takových, které přispívají k reprezentaci a propagaci gymnázia. 

Společenský maturitní ples, jehož zajišťování již začalo, se bude konat 27.2.2015.  

 
 

 Nyní ve stručnosti zpráva o hospodaření SRPDŠ za školní rok 2013/2014: 

 

zůstatek k 1. 9. 2012            985,00Kč  

            

PŘÍJMY: 

 

♦ příspěvek SRPDŠ                100.749,00 Kč 

♦ výtěžek z plesu        54.616,00 Kč 

♦ úroky ČS                32,48 Kč 
♦ c e l k e m                          155.397,48 Kč 

 

 

VÝDAJE: 

 

♦ COPERNICUS               140.000,00 Kč 

♦ příspěvek na maturity           9.000,00 Kč 

♦ poplatky ČS                      1.279,53 Kč 

♦ dárky pro 2 odcházející členy                 1.000,00 Kč 
♦ c e l k e m                 151.279,53 Kč 

 
 

Zůstatek k 1. 9. 2014          5.352,90 Kč 

z toho pokladna 3.403,- Kč; BÚ 1.949,90 Kč 

 Kč  

 

Revizi vyúčtování provedl p. Zbyněk Bulava. 

 

 

 

 Zbývá poslední záležitost, a to je schválení příspěvku na tento rok. Výbor navrhuje, aby výše 

příspěvku na školní rok 2014-2015 zůstala ve stejné výši, a to 250,- Kč na každého studenta. 

 

 Dávám hlasovat:  „kdo je pro“ ? 

    „kdo je proti“ ? 

    „zdržel se“ ? 
 

 Děkuji Vám. Příspěvek na školní rok 2013/2014 činí 250,- Kč na každého studenta. Děkuji 

za pozornost a přeji našim dětem mnoho studijních úspěchů. 

 

 

 

V Bílovci 21.11.2014 


