
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A 

PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      3. 11. 2016, 15.30-16.30 hod 
Přítomni:    Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava, Mgr.  Eva Kučerová, 
                           Knopf Josef,  Mgr.  Maňáková Lea, Mgr. Bryndová Dana, Czabe Leo 

  
Omluveni:  Bučková Kamila, Doležel Vincenc 
Neomluven:        Bc. Srovnalová Vilma 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Průběžné hospodaření O.p.s. 
3. Informace ředitelky gymnázia o přípravě na Svatomartinské slavnosti  
4. Informace ředitelky o úspěších studentů  
5. Posouzení žádostí o příspěvky  O.p.s. 
6. Změny ve správní radě, volba nového člena 
7. Uplynutí funkčního období členky dozorčí rady  
8. Diskuze 
9. Závěr 

 
 
Ad.1   Ředitelka OPS  Mgr. Maňáková přivítala přítomné. 
  
Ad.2  Předsedkyně správní rady informovala o průběžném hospodaření O.p.s., přehled je uveden 

v příloze tohoto zápisu. 
 
Ad. 3 Ředitelka gymnázia Mgr. Kaňáková podala informace o přípravě kulturního programu na 
Svatomartinské slavnosti, probíhá spolupráce s rodiči, Městem Šternberk a státním hradem Šternberk. 
V současné době jsou přípravy ve finální fázi. Výtěžek ze slavnosti bude použit na doplnění knih do 
školní knihovny. 
 
Ad. 4 Ředitelka gymnázia informovala o úspěších studentů za loňský školní rok, byly oceněni 4 
studenti v soutěži Talent Olomouckého kraje a škola jako celek získala dvě první, jedno druhé a jedno 
třetí místo v rámci celého kraje. Největší úspěch byl v olympiádě z francouzského jazyka – první a třetí 
místo v celostátním kole. 
 
Ad.5 Členové O.p.s. projednali a schválili následující žádosti o příspěvky: 

 Zakoupení vánočního stromu a výzdobu na dny otevřených dveří  

 Proplacení jízdného pro studenta Jakuba Smyčku na celostátní sněm středoškolské unie 
v Praze, kterého se účastní jako předseda studentské rady školy 

 Finanční příspěvky pro studenty, kteří úspěšně složí jazykovou zkoušku B2 – FCE, ve výši 
1000,- Kč na jednoho studenta. Na příští schůzi budou projednány i příspěvky pro studenty 
francouzského a německého jazyka. 

 Finanční příspěvek na zakoupení učebnic pro studeny vyššího gymnázia ve výši 15 576,- Kč. 



 
 
 
 
Ad.6 V tomto roce končí tříleté funkční období členkám správní rady O.p.s. Vítězslavě Novákové a 
Bc. Vilmě Srovnalové. Členové O.p.s. odsouhlasili opětovné členství předsedkyni správní rady paní 
Novákové. Paní Srovnalové skončilo členství uplynutím funkčního období. Na uvolněné místo byla 
navržena a schválena paní Mgr.Zuzana Vyjídáková. 
 
Ad.7    V tomto roce končí tříleté funkční období člence dozorčí rady O.p.s. Mgr. Tamaře Kaňákové. 
Členové O.p.s. odsouhlasili její opětovné členství. 
 
Ad.8     V rámci diskuze bylo projednáno předlosování tomboly na ples VIII.A, které proběhne 8.12.2016 
v 8.00 hod.  
 
 Ad.9 Datum příštího jednání OPS bude upřesněno. 
 
 
 
 
 
 
Šternberk  dne 4.11.2016 
 
Zapsala:  Lea Maňáková, Vítězslava Nováková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


