
Zápis ze schůzky „Sdružení rodičů a příznivců G8MB“ konané dne 19.4.2018 v 15:00 
 
Místo konání: Gymnázium, Palackého 191, MB 

Účastníci: dle prezenční listiny 
 
Informace z vedení školy: 
1. Schválen projekt (z dotací EU) zaměřený na vzdělávání ped. sboru (částka cca 630.000,- Kč)  
2. Podán projekt Erasmus (jazyky) v hodnotě 83.000 Eur – zatím není vyrozumění 
3. Projekt „Hřiště“ opět neschválen – přislíbeno začlenění do plánu na rok 2019 (rámcová studie 
existuje, na schůzce byla nabídnuta ke shlédnutí) 
4. Ve škole proběhla rekonstrukce telefonních čísel (možno volat přímo do kabinetů) a kamerového 
systému v hodnotě 158.000,- Kč 
5. Běží projekt „Bezpečná škola“ – v květnu 2018 proběhne bezpečnostní audit (nácvik a školení 
učitelského sboru při požáru, evakuaci atd.)  
6. Probíhá soupis PC vybavení, neboť škola získá příspěvek na IT vybavení od ŠA 
7. Doporučena probíhající výstava výtvarných děl žáků (Čs. Bratří) 
8. Česká školní inspekce – sledování čtenářské gramotnosti 
9. Přijímací zkoušky – přihlášeno cca 205 zájemců 
10. Škola počítá s projektem Edison 2019 – pro letošní 6. Ročníky 

Vedení školy nepředložilo žádnou investiční koncepci 

Dotazy od rodičů: 
1. Zda-li nepořídit bezpečnostní helmy pro hráče florbalu. – P. Kazda projedná potřebu s p. Vaňkem 

Spolek G8MB: 
1. Příjmy 109.421,56 Kč. (105.400,- Příspěvky, 4.000 – Dar, 21,56 – úrok) 
2. Výdaje:  
         
               

 

 

 

 

 

 

 

3. Přehledy plateb po jednotlivých třídách předány zástupcům 
4. Schváleno hospodaření za rok 2017 

Požadavky ze strany školy: 
1. Příspěvek na účast koncertního tělesa (6 žáků školy) v Číně – jednohlasný nesouhlas 
2. Příspěvek na Rýchory (EK - 4. Ročníky) – 10.000,- Kč na autobus - schváleno  
3. Příspěvek na Fiesta Flamenga – účast 18ti studentů (5.a7. ročník) – schváleno 50% - tj. 1.215,- Kč 
(celkový náklad 2.430,- Kč) 

Knihy a knižní poukázky                          12.184,00  Kč 

Poplatek BU                                                    1.027,00 Kč 

Cestovné, startovné na soutěže            17.154,00 Kč 

Poháry, odměny soutěže, maturanti    18.589,80 Kč 

20 ks čteček + pouzdra 54.388,00 Kč 

  

Výdaje CELKEM 103.342,80 Kč 

Hospodářský výsledek k 31.12.2016 +6.078,76 Kč 

 
Stav pokladny k 31.12.2016 

 
9.178,00 Kč 

Stav BÚ k 31.12.2016 317.882,19 Kč 

Hodnota DHIM 172.547,00 Kč 



4. Příspěvek na šerpy (8A) – bude projednáno na základě plateb příspěvků 
5. Příspěvek na celorepublikový turnaj v šachu – 5.700,- Kč 

Návrhy za Spolek 
1. Zvážit investici do pořízení laviček či jiného zpříjemnění prostor hřiště, které se nebudou 
rekonstruovat – třeba projednat s vedením školy (V.Kazda) 
2. Zvážit investici do nákupu elektronických licencovaných knih do již pořízených čteček (20 ks) – 
odhadovaná investice cca 3.000,- Kč předběžně odsouhlasena – třeba ještě projednat s vedením 
školy (V. Kazda)  

 

Zapsala: Věra Klosová, 19.4.2018    Schválil: Viktor Kazda  

  



 


