
Zpráva o činnosti Klubu rodičů

za rok 2015

I  v roce 2015 Klub rodičů škole  významně pomáhal,  protože Klub díky příspěvkům

rodičů a přátel školy získal 418 800 Kč (přispělo přes 85 % rodičů), a mohl tak dále

přidělovat  finanční  prostředky  jak  na  pravidelně  podporované  akce,  tak  na  akce

a aktivity nové. (Přehled všech příjmů a výdajů viz přílohy.) Na konci roku 2015 bylo na

účtu přes všechny výdaje 602 154,34 Kč a v pokladně 37 135 Kč. Tento výsledek je

součtem zůstatku roku 2015 a aktuálním výběrem příspěvků v listopadu 2015.

Na  žádost  pana ředitele  jsme nově  rekonstruovanou  učebnu německého jazyka

vybavili  nábytkem.  Pokračovali  jsme  v podpoře  dějepisných  zájezdů  (Osvětim,

Terezín, Vojna u Příbrami), sportovních, výtvarných a adaptačních kurzů i studentských

aktivit (školní časopis Element, vánoční akademie, Halloween, pěvecký sbor Repetice),

nepovinného  semináře  matematiky  pro  primy  a  v  odměňování  studentů  knižními

poukázkami za studijní či soutěžní úspěchy. Nově byla  zahájena pravidelná podpora

nepovinných seminářů pro maturanty (ve školním roce 2015 – 2016 byly otevřeny

tři; zdůvodnění viz zpráva za rok 2014) a výstavy výtvarných prací studentů 4. C.

V důsledku nástupu nového ředitele pana Mgr. Martina Kašpara pokračovaly diskuse

o koncepčnosti  spolupráce.  Pan  ředitel  přislíbil,  že  už  delší  dobu  požadovaný

seznam pravidelně pořádaných akcí a koncepční plán rozvoje školy předloží co

nejdříve.  Klub  rodičů  pak  bude  moci  otevřít  diskusi,  jak  efektivně  využít

nashromážděné  prostředky  (při  vyrovnaném  hospodaření  máme  na  účtu  volných

600 000  Kč,  každý rok  díky  příspěvkům rodičů  získáváme dalších  150 000)  a  zda

inovovat  seznam pravidelně  proplácených  akcí  (každý rok  na ně  vydáváme téměř

250 000). 



Příloha 1

Příjmy 

Členské příspěvky 418 800 Kč

Úroky z bankovního účtu 329 Kč

Celkem 419 129 Kč



Příloha 2

Výdaje

Exkurze do Terezína – kvarta D 7 947 Kč

Seminář o holocaustu v Terezíně (dvoudenní) – kvarta C 5 100 Kč

Zájezd do Osvětimi a Krakova (výběrový zájezd pro 

maturanty)

50 000 Kč

Exkurze do pracovního tábora Vojna 28 400 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy – tercie 15 000 Kč

Sportovní kurz 5 000 Kč

Krajinářský kurz 5 000 Kč

Údržba automatů na pitnou vodu 18 597 Kč

Zájezd do Drážďan 20 000 Kč

Školní časopis Element 4 816 Kč

Školní akademie (vánoční) 4 840 Kč

Ubytování německých učitelů 21 000 Kč

Halloween 7 322 Kč

Nábytek do učebny německého jazyka 107 797 Kč

Výstava výtvarných prací 15 030 Kč

Příspěvek na soustředění pěveckého sboru Repetice 0 Kč

Knižní poukázky (odměna pro studenty) 27 000 Kč

Zájezdy (ostatní) 2 000 Kč

Nepovinný seminář z matematiky 18 821 Kč



Adaptační kurzy prim (Heidemühle) 20 960 Kč

Trička s potiskem (Repetice) 3000 Kč

Účetnictví 6000 Kč

Bankovní poplatky 1 788 Kč

Celkem 395 418 Kč
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