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Usnesení 25. jednání výboru 

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice (dále jen Sdružení) 

konané dne 25.4.2022 
 

 

1. Jednání bylo zahájeno dne 25.4.2022 v 17:00 a uskutečnilo se v budově Gymnázia 

Blovice. 

2. Přítomno bylo celkem 11 členů organizační složky Sdružení a jako hosté se za 

gymnázium zúčastnily Marcela Šustrová a Milena Durasová. Seznam přítomných viz 

přiložená prezenční listina. 

3. Účastníci 25. schůze členů organizační složky a valné hromady delegovaných zástupců 

Sdružení (dále jen Účastníci) schválili zprávu o hospodaření za rok 2021, kterou 

přednesla hospodářka paní Blanka Šlemendová (viz příloha). Účastníci vzali na vědomí 

zprávu o řádném podání daňového přiznání za rok 2021 na Finanční úřad v Blovicích. 

4. Účastníci projednali změnu zdaňovacího období ze stávajícího kalendářního roku na 

hospodářský rok, který odpovídá školnímu roku. Účastníci schválili tuto změnu a 

pověřili místopředsedkyni Miloslavu Janovskou k podání žádosti na Finanční úřad 

v Blovicích. 

5. Příjmy ani výdaje v období od 1.1.2022 – 31.3.2022 zatím žádné nebyly. V období do 

konce školního roku 2021/2022 budou vyplaceny příspěvky schválené na 24. jednání 

výboru Sdružení. 

6. Paní Milena Durasová předložila Účastníkům žádost 4. ročníku o příspěvek na maturitní 

ples a žádost kvinty o příspěvek k uskutečnění akademie. Účastníci tento návrh 

projednali a příspěvky schválili v následující výši. Studenti musí k žádosti doložit výdajové 

doklady spojené s pořádáním akce (např. na nájem sálu, ozvučení apod.) 

výdaje částka 

příspěvek na maturitní ples (4. ročník) 10 000 Kč 

příspěvek na akademii (kvinta) 3 000 Kč 
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7. Miloslava Janovská přednesla žádost rodičů tercie a druhého ročníku o kompenzaci 

příspěvku na lyžařský výcvik, který se v loňském školním roce nemohl konat z důvodu 

proti Covidových opatření. Projednáním této žádosti bylo zjištěno, že v loňském školním 

roce se nevybíraly členské příspěvky (Covid), proto byla tato žádost zamítnuta. 

8. Účastníci projednali návrh na výdaje spojené s činností sdružení a schválili pro tento účel 

provozní výdaje do 1.000 Kč ročně. 

9. Lenka Rojíková přednesla návrh na zlepšení prezentace Sdružení na webových 

stránkách gymnázia. Zavázala se připravit úvodní text o Sdružení, zajistit PDF verzi 

stanov sdružení, seznamu aktuálních členů výboru sdružení a Usnesení 24. a 25. jednání 

výboru sdružení. Tyto informace budou zaslány e-mailem Ladě Kotlanové ke zveřejnění. 

10. Účastníci požádali Milenu Durasovou o předložení přihlášky pro rodiče, která byla dosud 

používána (vytvořena r. 2018 v souladu s GDPR). Účastníci projednali možnost rozesílání 

přihlášky také elektronicky, skrze ŠOL. 

11. Účastníci projednali návrh Spisového a skartačního řádu předloženého Lenkou 

Rojíkovou. Spisový a skartační řád řeší pravidla pro nakládání s dokumenty, jejich 

uchovávání a skartaci.  

12. Také bylo projednáno zřízení e-mailové adresy sdružení v rámci e-mailového systému 

gymnázia (SRPGB@gblovice.cz) – domluví Lenka Rojíková s Ladou Kotlanovou. 

13. Účastníci navrhli zvýšení členského příspěvku rodičů, kteří se stanou členy v příštím 

školním roce 2022/2023 ze stávajících 220 Kč na nových 400 Kč pro 1. dítě studující na 

gymnáziu, 200 kč pro 2. dítě studující na gymnáziu a 0 Kč pro každé další dítě. 

Projednána byla také možná platba příspěvků v hotovosti i na bankovní účet sdružení. 

14. Účastníci projednali konání dalšího plesu Sdružení. Termín plesu bude po domluvě s 

Městským kulturním střediskem Lidový dům Blovice stanoven na pátek 24.2.2023 

Kapelu Sekvence pro domluvený termín zajistí Lenka Rojíková. 

15. Účastníci spolu s Marcelou Šustrovou projednali účast Sdružení na plánovaných oslavách 

60. výročí vzniku školy, které proběhnou 24.9.2022, 9 – 18 hod. Navrženo bylo zajištění 

občerstvení (káva, nápoje, sladkosti), za které bude možné sdružení dát dobrovolný 

finanční příspěvek.  

16. Účastníci poděkovali za činnost Blance Šlemendové a Filipovi Regentovi, kteří jsou rodiči 

žáků posledních ročníků. Dále účastníci vzali na vědomí vzdání se funkce hospodářky 

sdružení Blanky Šlemendové k 31.8.2022. 
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17. Účastníci se zavázali aktivně informovat o činnosti SRPGB na třídních aktivech dne 

26.4.2022 ve třídách, které zastupují – zejména přednést cíle sdružení a schválené / 

vydané příspěvky v tomto školním roce. Dále byla schválena možnost informovat o 

Sdružení všechny rodiče e-mailem skrze ŠOL. Text e-mailu zajistí Lenka Rojíková a 

Miloslava Janovská. 

18. Účastníci naplánovali následující jednání a valnou hromadu na pondělí 5. září 2022 17:00 

hod v budově gymnázia. 

19. Jednání bylo ukončeno dne 25.4.2022 v 18:30. 

 

V Blovicích 25.4.2022 

Mgr. Lenka Rojíková, DiS. předsedkyně spolku v. r. Lenka Rojíková 

Miloslava Janovská zástupkyně předsedkyně spolku v. r. Miloslava Janovská 

Blanka Šlemendová hospodářka spolku v. r. Blanka Šlemendová 

 


