
Zápis z jednání Sdružení studentů, rodičů a přátel školy  
při GYMÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY ze dne 25. 3. 2014 

Přítomni: 

p. Zvolánek, p. Kubík, p. Lobová, p. Macháček, p. Suchardová, p. Landsmannová, 
p. Jehličková, p. Vondrášek, p. Janata, p. Maryšková, p. Hoideker, p. Vaníčková, p. Čechtická, 
p. Mikulová, p. Gardoň, p. Pešek, p. Dufek, p. Šlerková 

Hosté: p. Šťastný, p. Wiedenová 

Omluveni: 

p. Šrutová, p. Kratochvíl, p. Nývltová, p. Bajzík  

Program: 

Zahájení jednání Rady rodičů – předseda p. Ing. Zvolánek 

Prezence – samostatně přiložena, účast 18 členů + 2 hosté 

Úvodní slovo: ředitel pan Šťastný a pan Zvolánek:  

1) Hodnocení druhého maturitního plesu: bez problémů, kulturně na úrovni, poděkování za pomoc 
Radě rodičů. 
Příjmy a výdaje za oba maturitní plesy konané 10. 1. a 7. 2. 2014: 
Příjmy = 331.536,00 Kč  
Výdaje: pronájem DK Liberec  = 153.670,00 Kč 

hudba     = 53.500,00 Kč 
poplatek OSA   = 28.965,00 Kč 
tisk pozvánek   = 4.624,00 Kč 
předtančení    = 4.500,00 Kč 
moderování    = 4.500,00 Kč 
ostraha    = 7.550,00 Kč 
odměna p.Přibyl   = 2.500,00 Kč 
odměna p.Vydra   = 2.500,00 Kč 
společenská hra(nákup cen) = 5.000,00 Kč 
večeře    = 4.500,00 Kč 
poplatky za směnu mincí  = 552,00 Kč 
pohoštění pro Radu   = 5.000,00 Kč 
květiny pro 2 plesy   = 10.000,00 Kč 
sponzor květiny   = -2.500,00 Kč 

----------------------------------------------------------------------------                                                   
Celkem výdaje    284.861,00 Kč   
 

ZISK z plesů : = 46.675,00 Kč 

2) Přijímací řízení – nastavení hranice pro přijetí od zřizovatele, zpřísnění počtu bodů, zvlášť na 8 
leté gymnázium a zvlášť na čtyřleté. 
Přihlášky :  159 zájemců  = 265%  převis 

89 zájemců  = 310%  převis 
145 zájemců  =  480% převis 

 
3) Příprava na maturity – písemky, testy, klasifikační porada, poslední zvonění. 
 
Žádost Radu o příspěvek na maturitní komise jako každý rok cca 3–4 000,- Kč 
 



4) AKADEMIE v PKO – v červnu 2014 – pozvání pro rodiče a Radu rodičů (objednána soška 
Jeroným (cca 4.500,- Kč a schválení Radou rodičů o její zaplacení včetně zaplacení nájemného, 
přípravy a ozvučení = cca 25.000,- Kč). 

5) V tomto školním roce se Rada podílí na financování jak sportovních aktivit tak logistických, 
dějepisných, recitačních, matematických a dalších aktivit studentů, včetně spolufinancování výuky 
AJ rodilým mluvčím a FJ, dále kroužkem programátorským atd. a přispíváním na modernizaci PC 
učeben, knihovny atd. 

Požadavky :  

a) květiny pro praxi v MŠ   = 600,00 Kč 

b) recitační soutěž             =   90,00 Kč 

c) doprava sportovní akce = 500,00 Kč 

d) startovné šachy             = 400,00 Kč 

e) pronájem sálu divadlo v AJ = 2.300,00 Kč 

f) proplacení dohod na výuku jazyků a kroužku programátora (cca 8.000 měsíčně) 

Příspěvky na písemné žádosti se řeší v průběhu roku operativně přes předsedu. 

 

6) Návrh pana ředitele – kdo bude mít výborné výsledky za studium a u maturit obdrží poukázku 
na knihy (cca 1.000,- Kč na studenta)  

 

Příští schůze bude 13. května 2014 v 16:00 hod. 
 
 

Zápis zapsal : Ing. Petr Kubík v. r. 

 

Vyhotovila: Mgr. Petra Lobová 

 

Dne 25. 3. 2014 

 


