Zápis
z jednání Valné hromady SRPDŠ při Gymnáziu V. B. Třebízského, Slaný
konaný dne 15. listopadu 2011
Přítomni (29): pp. Hýka, Laštůvková, Šturm Martin, Šturm Michal, Pekárková, Kubálková,
Křikavová, Vážný, Potužilová, Kolářová, Nalkovnová, Zímová, Böhmová, Bunikovská,
Klemptová, Šašková, Nováková, Poncarová, Fléglová, Ševicová, Hejmová, Kusová,
Kitrellová, Nožičková, Gallová, Záborcová, Kochánek, Farský, Novotná
Zástupci školy: pp. prof. Dundr, Kulich
V úvodu předseda SRPDŠ p. Hýka seznámil s programem schůze:
1. Hospodaření SRPDŠ za školní rok 2010/2011
2. Návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012
3. Strom přání
4. Sponzoři školy
5. Ostatní různé
Hospodářka SRPDŠ p. Laštůvková přednesla zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok
2010/2011.
Stav pokladny k 31.8.2011 7 998,-- Kč, stav běžného účtu 239 576,31 Kč, stav termínovaného účtu
pro vynikající studenty 214 616,49 Kč.
Stav podúčtů k 31. 8. 2011:
Talentcentrum
70 176 Kč
Studentská rada
3 277 Kč
ples Oktáva 2010/2011
27 987 Kč
K hospodaření nebyly žádné dotazy.
O zprávě o hospodaření bylo hlasováno, tato byla schválena 28 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
1.

Hospodářka SRPDŠ p. Laštůvková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na školní rok
2011/2012. Upozornil na nižší příjmy z členských příspěvků vzhledem k menšímu počtu žáků
na škole. Zdůraznila nutnost zachování rezervy pro překlenutí období s nižším počtem
studentů.
Oproti loňským rokům pokráceny výdaje na kulturu, sport, lyžařský kurz, sklad sportovních potřeb.
Do návrhu byl zahrnut požadavek vedení školy na úhradu internetu nutného pro provoz školy
ve výši 32 000,-- Kč.
Proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu v původní podobě, ten byl jednohlasně přijat.
2.

Předseda SRPDŠ p. Hýka upozornil na Strom přání, kde škola navrhuje možnosti kam
směřovat sponzorské
příspěvky případně hmotné dary na stránkách www.stromprani.cz
Pan Šturm Martin spoluautor Stromu přání předvedl názorně, jak Strom přání funguje a jak je
možné objednávat prostřednictvím našich stránek. Ke sponzorským darům a příspěvkům
SRPDŠ vystaví sponzorskou smlouvu jak dárcům podnikatelům, společnostem, tak
zaměstnancům k uplatnění slevy na dani v ročním zúčtování.
3.

4.

Předseda SRPDŠ p. Hýka poděkoval všem sponzorům za školní rok 2010/2011 za pomoc a
podporu jak při zajišťování pomůcek pro vyučování, vybavení učeben, provozování
Talentcentra i sponzorskou pomoc při zajištění maturitních plesů. Seznam všech sponzorů bude
uveden na stránkách SRPDŠ http://www.srpdsgymslany.estranky.cz .

5.

p. Laštůvková informovala o možnosti zapůjčení sportovních potřeb (prof. Šturm) a učebnic
(prof. Karbusová) za minimální poplatek. Informace o půjčovném na stránkách SRPDŠ.

6.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, předseda jednání ukončil.

Ve Slaném dne 15. 11. 2011

Zapsala: Laštůvková Štěpánka
Schválil: Hýka Vladimír

