Zápis z porady Výboru 10. 04. 2018
Místo: Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice
Datum: 10. 04. 2018, 18:00
Přítomní: Hronová Jaroslava, Laušmanová Sylvie, Groll Štěpán, Horký Jaroslav a Kareš Ivo
Program porady:
1. Schválení programu
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2017
3. Dosavadní čerpání financí v roce 2018
a) maturitní ples 2018
b) maturitní desky
c) dary na školní akce (MF kurz, Thale)
4. Navrhované čerpání financí v roce 2018
a) dar škole na vybavení tříd
b) dar škole na nákup fotoaparátu
c) výdaje, které půjdou přímo přes pokladnu spolku
5. Maturitní ples 2019
6. GDPR a Spolek
7. Příprava Členské schůze
a) příprava programu
b) příprava dokumentů
c) členské příspěvky
8. Konec porady

1. Schválení programu
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2017
Účetnictví za rok 2017 zpracovala paní Hronová, Spolek hospodařil se ziskem 515 375,15 Kč.
Výsledek hospodaření byl schválen.
3. Dosavadní čerpání financí v roce 2018
a) maturitní ples
7. března proběhl Maturitní ples. Zisk s plesu byl 65 298,24 Kč.
b) maturitní desky
Byly objednány Maturitní desky v celkové počtu 250 kusů. Toto množství by mělo vydržet na 3
roky. Celková cena je 80 162 Kč.
c) dary na školní akce (MF kurz, Thale)
Spolek dal dary škole ve výši 30 000 Kč (25 000 Kč na Thale a 5 000 Kč na MF kurz).
4. Navrhované čerpání financí v roce 2018
a) dar škole na vybavení tříd
V plánovaném rozpočtu na rok 2018 bylo plánované dát dar škole na modernizaci ve výši 100 000
Kč. Z důvodů zisku s plesu a nepoužití finanční rezervy na něj se výbor shodl zvýšit částku na
150 000 Kč. Celkem se z toho zmodernizují 3 učebny (plátno, tabule, projektor).

b) dar škole na nákup fotoaparátu
Výbor odsouhlasil poskytnout dar škole na nákup fotoaparátu a příslušenství ve výši 25 000 Kč.
c) výdaje, které půjdou přímo přes pokladnu spolku
V této oblasti Spolek rozhodl, že finanční náklady spojeny s oceňováním studentů nepůjdou přes
účetnictví Spolku, ale že poskytne dar škole, která nakoupí dary.
5. Maturitní ples 2019
Výbor navrhuje, aby od příštího školního roku studenti 1. ročníků a maturanti obdrželi každý jednu
vstupenku na stání zdarma, čímž dojde ke snížení příjmů spolku.

6. GDPR a Spolek
GDPR se bude týkat i Spolku. Pan Groll byl pověřen, aby možnosti uskladnění a uzamčení
dokumentů konzultoval s vedením Gymnázia.
7. Příprava Členské schůze
a) příprava programu
Program členské schůze 23. 4. 2018:
1. Schválení programu
2. Zpráva o činnosti Spolku
3. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017
4. Rozprava ke zprávám
5. Schválení zpráv
6. Aktuální čerpání finančních prostředků v roce 2018 a výhled na zbytek roku 2018
7. Maturitní ples 2019
8. Členské příspěvky
9. Ukončení Členské schůze
b) příprava dokumentů
Pan Groll připraví zprávu o činnosti Spolku za rok 2017. Paní Hronová přednese zprávu o
hospodaření za rok 2017.
c) členské příspěvky
Výbor se usnesl ohledně odpuštění platby členského příspěvku u paní Horákové, paní Steffelové a
paní Juříková za 2. pololetí za rok 2017 a první pololetí za rok 2018, z důvodu zaplacení daru ve
výši 800 Kč na podzim roku 2017.
8. Konec porady

V Praze dne 10. 4. 2018

Zapsala: Laušmanová Sylvie

Verifikoval: Horký Jaroslav

