
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A 

PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      28. 1. 2016, 16.00-17.00 hod 
Přítomni:    Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava, Bučková Kamila, Knopf Josef,   
                           Mgr.  Maňáková Lea, Czabe Leo,  

  
Omluveni: Mgr. Bryndová Dana, Mgr.  Eva Kučerová, Bc. Srovnalová Vilma , Doležel Vincenc 
Neomluven:   
 
Program: 

1. Úvod 
2. Vyhodnocení hospodaření OPS v minulém roce a hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2016  
3. Projednání žádostí o poskytnutí finanční podpory ze zdrojů OPS – hlasování o žádostech 
4. Informace ředitelky gymnázia  
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
Ad.1   Ředitelka OPS  přivítala přítomné. 
  
Ad.2  Předsedkyně správní rady OPS p. Nováková  seznámila přítomné s hospodařením OPS.  

 Nejvíce ziskové byly následující akce:  
- Oslavy výročí 80 let Gymnázia Šternberk 
- Svatomartinské slavnosti 
- Florbalový kemp 
- Plesy gymnázia 
- Dary na obecně prospěšnou činnost 
Přítomni byli seznámeni i s ostatními příjmovými a výdajovými položkami.  
Největší výdaje byly na odměny pro studenty, rekonstrukci a vybavení učebny aerobiku, 
programy prevence kriminality, projektové dny a soutěže.  
Následně p. Nováková předložila návrh rozpočtu na rok 2016. Jednotlivé položky byly 
prodiskutovány a následně odhlasovány. 
Přehled hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 je přílohou tohoto zápisu. 

      
Ad. 3 Ředitelka gymnázia Mgr. Kaňáková předložila žádost o příspěvek z fondu OPS ve výši 20000,-  
 Kč,-.  Příspěvek by navýšil prostředky na velkou rekonstrukci učeben výtvarné a hudební  
 výchovy, které jsou takřka v havarijním stavu. Jednalo by se především o  nové linoleum,  
 atypický nábytek, osvětlení apod. O tomto návrhu bylo následně hlasováno a návrh byl členy  
 OPS jednohlasně schválen. 
 

Ředitelka OPS předložila žádost o poskytnutí půjčky 3600,- Kč z fondu OPS na finanční 
výpomoc při úhradě lyžařského kurzu žáka II.A, jehož matka pobírá dávky v hmotné nouzi. 
Situace rodiny byla ověřena na úřadu práce. O tomto návrhu bylo následně hlasováno a návrh 
byl členy OPS jednohlasně schválen. 



 
 

Ad. 4 Ředitelka gymnázia Mgr. Kaňáková informovala přítomné o výdajích školy v minulém roce. Mezi  
nejvýznamnější akce patřil nákup nového zálohového serveru a sítí, nákup aktivních prvků za 
cca 400000,-. Pomocí dotace KÚOK ve výši 600000,- Kč byly opraveny šatny a rekonstruovány 
učebny včetně nového nábytku a vymalování. Bylo dokončeno oplocení hřiště a nová brána 
s bezpečnostními prvky.  Dále byly nakoupeny pomůcky a další vybavení tříd jako nové 
dataprojektory, učebnice.  
Škola plánuje získat finanční podporu z dotačních programů na rekonstrukci  budovy B, kde je 
především nutno vyměnit okna v učebně 5 a  rekonstruovat šatny. 
Mgr. Kaňáková dále informovala o akcích školy a vyslovila poděkování Městu Šternberk za 
pomoc při organizování oslav výročí gymnázia a Svatomartinských slavností. 

 
 
Ad.5 Pan Knopf informoval o možnosti brigády pro studenty gymnázia v zábavním parku LEGOLAND 

partnerského města Günzburg. Po diskuzi na toto téma členové OPS odsouhlasili podporu OPS 
těmto aktivitám studentů, které by prohloubily spolupráci s partnerským městem Günzburg. 
Přítomni členové OPS pověřili pana Knopfa projednat tuto možnost v Komisi cestovního ruchu 

Rady města Šternberka a ředitelku gymnázia p. Kaňákovou pokusit se zjistit předběžný zájem 
studentů o brigádu v německém zábavním parku. 
Odkaz na www. stránky týkající se možnosti práce v Legolandu: 
http://www.legoland.de/Ueber-LEGOLAND/Jobs-bei-LEGOLAND/ 

 
 Ředitelka gymnázia Mgr. Tamara Kaňáková informovala o vysoké finanční částce za pronájem  

sálu v  MKZ Šternberk pro pořádání plesů gymnázia. Tato problematika byla prodiskutována se 
členy OPS, kteří následně pověřili p. Knopfa, aby zjistil na nejbližším zasedání Kulturní komise 
Rady města Šternberka, zda je možné získat pro pořádání plesů gymnázia (popř. všech 
šternberských škol) výhodnější finanční podmínky.  

 
 
 
Ad.6 Datum příštího jednání OPS bude upřesněno.  
 
 
 
 
Šternberk  dne 29.1.2016 
 
Zapsala:  Lea Maňáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legoland.de/Ueber-LEGOLAND/Jobs-bei-LEGOLAND/


 
 
 
 
Příloha 

Hospodaření O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 

Příjmy: Skutečnost   2015     Rozpočet   2016  

Přijaté dary na obecně prospěšnou činnost  109 320,-   90 000,- 

Příspěvky na sportovní kroužky 9 000,- 10 000,- 

Příspěvky na výtvarnou výchovu pro nižší gymnázium 22 000,- 22 000,- 

Zisk z plesu v 2/2015 36 060,- 45 000,- 

Zisk z plesu v 12/2015 42 050,- 45 000,- 

Dotace od Města Šternberk   

- Svatomartinské slavnosti 15 000,-  

- Oslavy výročí 80 let Gymnázia Šternberk 20 000,-  

- Podpora primární prevence drogových závislostí - 10 000,- 

- Podpora pořadatelů kulturních akcí – Svatomartinské 

slavnosti, Zahradní slavnost 

 

- 

 

45 000,- 

Příjmy z pronájmu prodejních míst na Svatomartinských slavnostech 5 000,- 6 000,- 

Příjmy z prodeje občerstvení na Svatomartinských slavnostech 51 815,- 53 300,- 

Příjmy z florbalového kempu 63 250,- 60 000,- 

Příjmy z prodeje almanachů a triček – 80 let Gymnázia Šternberk 29 350,- - 

Registrační poplatky absolventů -  80 let Gymnázia Šternberk 15 250,-                                      

- 

Dary na oslavy 80 let výročí Gymnázia Šternberk 160 600,- - 

Úroky 311,58 300,- 

Příspěvky na učebnice pro vyšší gymnázium 77 400,- 68 400,- 

Příjmy celkem 656 406,58 455 000,- 

Výdaje:   

Převod na nákup učebnic pro vyšší gymnázium 77 400,- 68 400,- 

Vybavení do bufetu pro studenty                   22 404,- - 

Rekonstrukce učebny aerobiku 39 146,-                                      

- 

Nákup karimatek, televize a DVD do učebny aerobiku 13 898,- - 

Vybavení do učebny výtvarné výchovy  20 000,- 

Nákup materiálu a občerstvení na soutěže a akce školy    

(Hlavolamiáda, Klokaniáda, chem.soutěž, jaz.soutěž, Halloween….) 7 887,-                        10 000,- 

Projektové dny a den otevřených dveří 4 334,- 5 000,- 

Jízdné a startovné studentů na sportovní  a celostátní soutěže 10 910,- 15 000,- 

Výtvarný materiál do výtvarné výchovy pro nižší gymnázium 20 567,- 22 000,- 

Pronájem sport.  haly na činnost sportovních  kroužků                   18 024,- 15 000,- 

Odměny pro úspěšné studenty v soutěžích a na konci šk.roku   

(celkem oceněno 97 studentů + 3 třídy) 49 978,- 50 000,- 

Programy prevence kriminality a besedy pro studenty 9 848,- 18 000,- 

Sociální výpomoci - 2 000,- 

Svatomartinské slavnosti + Zahradní slavnost 62 502,- 129 600,- 

Oslavy 80 let Gymnázia Šternberk 225 215,-                                     - 

Náklady na florbalový kemp 53 703,- 60 000,- 

Poplatek za ohlášení živnosti 1 000,- - 

Režijní náklady (bank.poplatky, poštovné, pronájmy, účetnictví…) 39 434,40 40 000,- 

Výdaje celkem 656 250,40  455 000,- 

Výsledek hospodaření - zisk                     156,18 0,- 

Stav pokladny k 31.12.2014        30 595,- Kč               Stav bankovního účtu k 31.12.2014      360 078,53 Kč Šternberk 

28.1.2016                                                                                    Zpracovala:    Nováková Vítězslava 



 

 


