
Zápis z porady Výboru 18. 4. 2017

Místo a termín: Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice, 18. 4. 2017 v 18:15

Přítomní: Laušmanová Sylvie, Panchartková Helena, Groll Štěpán, Kareš Ivo a Horký Jaroslav

Program porady:
1. Schválení programu
2. Předložení představy vedení školy o činnosti Spolku
3. Rozhodnutí o podobě výběrů finančních darů SRPGO:

a) na třídních schůzkách 24. 4. 2017
b) v přístích školních letech

4. Výše členských příspěvků
5. Třídní schůzky 24. 4. 2017
6. Konec porady

Porada:

1. Schválení programu

2. Předložení představy vedení školy o činnosti Spolku (Příloha. č. 1)

Předložený dokument bere výbor na vědomí.

3. Rozhodnutí o podobě výběrů finančních darů SRPGO:

a) na třídních schůzkách 24. 4. 2017: 

Rodičům bude předložena darovací smlouva (Příloha č. 2). Zajištění podepsání, 

namnožení a distribuce ve třídách zajistí pan Groll.

b) V příštích školních letech:

Od příštího školního roku (2017/2018) se dary budou převádět na účet Spolku. Návrh

výběrů, včetně konkrétních informací (příloha č. 3) bude předložen rodičům na 

třídních schůzkách 24. 4. 2017.

4. Výše členských poplatků:

Členský poplatek byl stanoven na 400 Kč na jedno pololetí, s daty splatnosti 30. 4. a  31. 10.

Členské příspěvky se posílají na bankovní účet Spolku. Každému členovi je přidělen 

unikátní variabilní symbol (viz. Tab. č. 1: Seznam členů Spolku). Zaměstnanci školy, kteří 

jsou členy spolku, jsou od placení členských poplatků osvobozeni.

5. Třídní schůzky 24. 4. 2017: 

V 17:30 na schůzce vedení školy s rodiči bude předložena průběžná zpráva o činnosti 

Spolku. Dále bude vysvětlen výběr finančních darů a navržen způsob placení v dalších 

školních letech. Bude zde též dán důraz, aby každá třída měla svého zástupce ve Spolku. 

Třídy, které nemají svého zástupce ve Spolku, budou případně přímo kontaktovány členem 

výboru (viz tabulka č. 1: seznam členů Spolku). Příjem daru bude u recepce školy. Vybírat 

dary bude paní Laušmanová a pan Kareš od 18:45.



Tab. č. 1: Seznam členů Spolku:

VS Příjmení Jméno Třída Učebna na TS
1 Groll Štěpán
2 Bruner Jan
11 Štěpánková Jana O1.A 9
15 Horký Jaroslav O1.B 10

O2.A 16
O2.B 12

5 Hronová Jaroslava O3.A 32
9 Kareš Ivo O3.B + O6.A 17

O4.A 24
O4.B 23

13 Pastorková Petra O5.A 5
6 Panchartková Helena O5.B 11

O6.A 15
10 Muhič Dizdarevič O6.B 33

O7.A 22
3 Rezková Aneta O7.B 21

O8.A 7
12 Laušmanová Sylvie O8.B 30
7 Matoušková Šárka G1.A 26
14 Buchtová Markéta G1.B 31

G2.A 34
8 Gaždová Monika G3.A 29
4 Lohynská Daniela G4.A 19

6. Konec porady

V Praze dne 19. 4. 2017

Zapsala: Laušmanová Sylvie Verifikoval: Horký Jaroslav



Příloha č. 1:
15. 3. 2017

Činnost Sdružení rodičů a přátel Gymnázia 
Omská, z.s.

Představa vedení školy

Hlavním důvodem a cílem založení i činnosti SRPGO z hlediska vedení školy bylo a je
minimalizování  právních  rizik  při  výběru,  správě  a  využití  rodičovských příspěvků.  Základním
úkolem SRPGO  je  tedy  vytvořit  pro  tento  účel  takový  systém,  jenž  bude  co  nejjednodušší  a
nejpřehlednější. 

Zároveň by mělo SRPGO zajistit zachování již dlouhodobě existujících aktivit, hrazených či
spolufinancovaných  z  rodičovských  příspěvků.  Zde  je  na  prvním místě  organizace  maturitního
plesu, dále se jedná o příspěvky na mimoškolní akce se studenty či nákup pomůcek a vybavení
školy, jež lze obtížně pořídit z běžných rozpočtových prostředků, jako je počítačové vybavení nebo
školní knihovny.

Úvahám a plánům, jež by se týkaly dalšího rozšíření aktivit SRPGO, se samozřejmě vedení
školy nebrání, preferuje však nejprve vytvoření systému, stabilizujícího výše popsanou základní
činnost SRPGO.

.................................................

Mgr. Miloslav Nápravník
ředitel Gymnázia Omská



Příloha č. 2:
Darovací smlouva

 
dle ust. § 2055 občanského zákoníku 

uzavřená mezi
 
1. pan/í  jméno………………………………příjmení ………………………………… 
            nar.:…………………………………. 
            Bytem:…………………………………………………… 
(dále také „dárce“)
 
                                                 a
 
2. Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z.s.

se sídlem:  Omská 1300/4, Vršovice, Praha 10, PSČ: 10000
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  , sp.zn. L 66939.
IČO: 05559421
jednající Štěpánem Grollem, dat. nar.  26. prosince 1985
Bankovní spojení: peněžní ústav Komerční banka č. ú. 115-3918010257/0100

(dále také „obdarovaný“)
 
a společně též „smluvní strany“

 
I.

Úvodní část 
1. Dárce má zájem finančně podpořit aktivity obdarovaného  vyplývající ze stanov spolku a uvedené v článku
II těchto stanov. Zejména však na  :

     a) výchovnou  a vzdělávací činnost,
     b) organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy 
     (Gymnázium Omská) a jejích studentů  prostřednictvím  tohoto spolku ,
     c) materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu,
 

II.
Předmět smlouvy 

1. Dárce tímto bezplatně přenechává obdarovanému finanční prostředky ve výši 400.,- Kč (slovy čtyřista 
korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. Obdarovaný tímto potvrzuje, že finanční prostředky byly 
dárcem předány při podpisu této smlouvy.
 
2. Dar je poskytován za účelem uvedeným v čl. I této smlouvy a obdarovaný se zavazuje použít dar pouze 
za účelem tam uvedeným.

 
III.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, obou s platností originálu, přičemž každá strana obdrží
při podpisu jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
 
 
 
V ................. dne ...........                                                   V Praze dne 24. 4. 2017

 ……………………………………                                       ………………………………………
 Dárce                                                                                Obdarovaný
 



Příloha č. 3:

Návrh nového systému výběru rodičovských 
příspěvků

Hlavní principy:

- bezhotovostní výběr převodem na účet
- jedenkrát ročně

Realizace:

- na začátku školního roku dostanou rodiče od třídních učitelů předpřipravené darovací smlouvy, 
obsahující

- částku rodičovského příspěvku na celý školní rok, tj. 800 Kč
- termín splatnosti do 31. 10. daného roku
- číslo účtu SRPGO
- variabilní symbol, sestávající z kódu třídy a kódu žáka

- po následné kontrole  ze strany třídních učitelů může na třídních schůzkách na konci prvního
čtvrtletí (konec listopadu) dojít k připomenutí
- ke konci kalendářního roku může dojít k definitivní kontrole plateb a zaevidování „realizovaných“
darovacích smluv

Výhody:

- SRPGO se zbaví hotovostních výběrů a přesunů, včetně rizik
- SRPGO se zbaví povinnosti  vydávání příjmových dokladů (EET se darů pro spolky netýká a
nebude týkat)
- předpřipravené smlouvy na jméno povedou k vyšší platební morálce, na podobný systém jsou
navíc někteří rodiče zvyklí ze ZŠ
- odstraní se problém, kdy rodiče při třídních schůzkách nemají (případně „nemají“) dostatečnou hotovost
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