
Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni 
ze dne 1. 10. 2019 v 17:00 hodin 

 

Jednání zahájil a vedl Ing. Jiří Padevět, předseda spolku 

 

Přítomno bylo 15 členů spolku, nepřítomno 6 (z toho 2 omluveni). Jmenovitě, viz prezenční listina.  

Dále byl přítomen Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele Gymnázia Na Vítězné pláni. 

 

Průběh jednání 

 

1) Předseda spolku informoval přítomné o hospodaření spolku ve školním roce 2018/19 na základě 

podkladů k jednání, které jsou přílohou tohoto zápisu. Přítomní vzali na vědomí předložený přehled 

hospodaření. Spolek požádal Mgr. Horynu o přehled výdajů spojených s položkou 20 – konference Na 

Pláni současnosti ve výši 10332,- Kč. Informace k tomuto dotazu bude sdělena emailem. 

Konečné schválení hospodaření spolku za šk. rok 2018/19 bude provedeno na následující členské 

schůzi, která je plánována na 13.11.2019 před třídními schůzkami.  

 

2) Předseda spolku a Mgr. Horyna seznámili přítomné s návrhem výdajů na šk. rok 2019/20 připraveným 

školou. O návrhu byla vedena diskuze s připomínkami a návrhy přítomných. O návrhu výdajů bylo 

hlasováno s následujícími výsledky: 

a) Výdaj na Sociální příspěvky byl zvýšen z plánovaných 20.000,- Kč na 50.000,- Kč. Pro bylo 14 

přítomných, 1 proti. Návrh tedy byl přijat. 

b) Navrhovaný rozpočet se zvýšenou  položkou 14 Sociální příspěvky byl odsouhlasen jednomyslně 

všemi přítomnými. Návrh tedy byl přijat. 

 

3) Byla vedena diskuze o zvýšení členských příspěvků s následujícími výsledky: 

a) Pro návrh na zvýšení členských příspěvků hlasovali 4 přítomní. Návrh tedy nebyl přijat. 

b) Pro návrh prezentování plateb příspěvků s následující formulací: Žádáme rodiče studentů a studenty 
o úhradu členského příspěvku ve schválené výši 700,- Kč/1 studenta s tím, že doporučená částka je 
1000,- Kč/1 studenta se  hlasovalo s následujícími výsledky: Pro bylo 14 přítomných, 1 proti. Návrh 

tedy byl přijat. 

 
 

Zapsal: Ing. Jiří Padevět 

Správnost zápisu ověřil: Ing. Jiří Padevět 

 

Přílohy: prezenční listina 

Přehled hospodaření  Spolku ve školním roce 2018/2019 a Návrh rozpočtu na rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


