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Zápis z 27. jednání výboru spolku konaného dne 10. listopadu 2022 

 
1. Jednání výboru bylo zahájeno dne 10. listopadu 2022 v 18.00 hodin a uskutečnilo se 

v budově Gymnázia Blovice. 

2. Přítomno bylo 11 z celkového počtu 14 delegovaných zástupců (dále jen účastníci). Nově 
byli na jednání přivítáni i delegovaní zástupci studentů Karolína Šimánková a Jakub Kovář. 
Jako hosté se za gymnázium zúčastnila paní ředitelka Marcela Šustrová a za studentský 
parlament Václav Šlajs. Seznam přítomných viz prezenční listina (příloha č. 1). 

3. Účastníci vzali na vědomí informaci o řádném předání agendy hospodářky spolku dne 

21. září 2022. Nová hospodářka Věra Kyselová převzala složku účetnictví a pokladnu 
včetně 30.000 Kč. Správa účtu spolku byla hospodářce zřízena 18. října 2022 na pobočce 
KB v Klatovech. Výdaje na benzín spojené s cestou do Klatov byly 362 Kč. Věra Kyselová 
informovala účastníky o příjmech a výdajích k dnešnímu datu (viz příloha č. 2). 

4. Účastníci vzali na vědomí zaslání žádosti Lenkou Rojíkovou o provedení změn (nové 
stanovy a aktualizace názvu) do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 

Žádost byla zaslána dne 19. září 2022 a dosud čeká na vyřízení. Výdaje spojené se 
zasláním žádosti byly 100 Kč. 

5. Marcela Šustrová v průběhu jednání předala spolku dva dopisy z Krajského soudu v Plzni, 

které přišly na adresu spolku do poštovní schránky Gymnázia Blovice. Prvním dopisem 
z 20. září 2022 je náš spolek vyzván k doplnění informací do naší žádosti. Vzhledem 
k nedoručení tohoto dopisu předsedkyni spolku ve stanovené lhůtě nebylo možné 
chybějící informace na rejstříkovém soudu doplnit. Druhý dopis Krajského soudu ze dne 
4. listopadu 2022 informuje o zapsání nového názvu spolku (Sdružení rodičů a přátel 
Gymnázia Blovice, z. s.), ale z výše zmíněných důvodů odmítá provedení zápisu 
statutárního orgánu. Žádost bude podána znovu po uplynutí lhůty na odvolání. 

6. Byla projednána prezentace spolku na webových stránkách gymnázia. Poděkování patří 
paní Ladě Kotlanové za zveřejnění informací a nahrání dokumentů. Informace budou 
doplněny o zásady pro čerpání finančních příspěvků, bude vložen formulář žádosti a vzor 
vyplnění. Zajistí Lenka Rojíková. 

7. Účastníci projednali pravidla pro čerpání finančních příspěvků z fondu spolku: 

a. řádné podání žádosti (viz formulář) 
b. akce je souladu s cíli spolku 

c. doložení vyúčtování akce 

d. akce, žádost i vyplacení příspěvku proběhne během jednoho školního roku 

e. žádost je doručena na e-mail spolku srpgb@gblovice.cz 

Jednání o schválení příspěvku proběhne neprodleně, nejpozději do 30 dnů. 

mailto:srpgb@gblovice.cz
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8. Marcela Šustrová informovala o rozeslání přihlášek rodičům a zákonným zástupcům 
žáků na začátku listopadu. Delegovaní zástupci vyzvou rodiče k přihlášení se do sdružení 
na třídních schůzkách konaných dne 15. listopadu 2022. Po třídních schůzkách ještě 
budeme informovat rodiče o možnosti přihlášení do spolku přes ŠOL nebo zasláním e-

mailu. Dále byla projednána archivace přihlášek, které musí být předány spolu s 
příspěvky hospodářce Věře Kyselové. 

9. Účastníci poděkovali paní Andree Šimánkové za organizaci „kavárny“ na oslavách 60. 
výročí vzniku školy 24. září 2022. Poděkování také patří všem zúčastněným rodičům a 
žákům, i těm rodičům, kteří nezištně připravili sladké i slané dobroty. Výtěžek z akce byl 

20.194 Kč a byl přijat do hotovostní pokladny. Marcela Šustrová se také připojila 
s poděkováním za celkovou organizaci kavárny, která přispěla k vytvoření příjemné 
atmosféry na oslavách. 

10. Účastníci projednali konání dalších akcí spolku a domluvili se na organizaci „kavárny“ na 
dni otevřených dveří 14. ledna 2023. 

11. Zástupci studentského parlamentu informovali o pořádání sportovních a kulturních akcí 
pro žáky gymnázia v průběhu roku. Spolek jim přislíbil proplacení finančních příspěvků na 
odměny studentům (soutěže, turnaje). Dále účastníci schválili jednorázový příspěvek 
1.000 Kč studentskému parlamentu na školní rok 2022/2023 na jeho celoroční činnost, tj. 
provozní a režijní výdaje. Příspěvek bude vyplacen v hotovosti. Zástupci žáků informovali 
o dlouhodobé nespokojenosti se stravou v jídelně ZŠ Blovice. Předsedkyně spolku 
přislíbila studentům podporu v jednání s provozovatelem, popř. zřizovatelem jídelny. 

12. Lenka Rojíková informovala účastníky o možné žádosti o příspěvek na činnost spolku u 
Městského úřadu v Blovicích.  

13. Účastníci naplánovali následující jednání výboru spolku na 18. dubna 2023 v 18.00 hodin 

v budově gymnázia. 

14. Jednání členské schůze bylo ukončeno v 19.15 hod. 

V Blovicích 10. listopadu 2022 

Přílohy:  1) Prezenční listina 

 2) Průběžná zpráva o hospodaření spolku 

Za správnost zápisu odpovídá:   

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

 



pokladna 30 000,00 Kč
běžný účet 45 055,52 Kč
převod zůstatku z 31. 8. 2022 75 055,52 Kč

příjmy částka
výnos z projektu "kavárna" 24. 9. 2022 20 194,00 Kč
celkem příjmy 20 194,00 Kč

výdaje částka
výdaje  - podání žádosti na Krajský soud 100,00 Kč
výdaje - cesta do KB Klatovy 362,00 Kč
celkem výdaje 462,00 Kč

průběžný výsledek hospodaření 19 732,00 Kč
(příjmy mínus výdaje)

stav k 1. 9. 2022 75 055,52 Kč
výsledek hospodaření 19 732,00 Kč
stav k 9. 11. 2022 94 787,52 Kč

pokladna 49 732,00 Kč
bankovní účet 45 055,52 Kč
celkem 94 787,52 Kč

V Blovicích dne dne  10. 11. 2022

Zprávu o hospodaření sestavila: v. r. Věra Kyselová
Věra Kyselová

hospodářka Sdružení

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z.s., IČ 26557185
Družstevní 650, Blovice 336 13

1. 9. 2022 - 9. 11. 2022

Průběžný výsledek hospodaření je v souladu s výsledkem inventarizace peněz v pokladně 

změna v průběhu roku dle příjmů a výdajů:

stav k 9. 11. 2022 dle inventury:

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

a na bankovním účtě.


