
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY OBECNĚ 

PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ 

GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      5.10.2017, 15.00-16.00 hod 

 

Přítomni:    Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava, ,  Mgr. Dana  Bryndová,  Mgr.    

Zuzana  Vyjídáková,  Mgr.  Eva Kučerová, Czabe Leo, Mgr.  Maňáková Lea, 

  

Omluveni: Bučková Kamila, Doležel Vincenc, Knopf Josef 

Neomluven:   

 

Program: 

1. Úvod  

2. Seznámení s Výroční zprávou Gamnázia Šternberk – ředitelka školy p. Kaňáková 

3. Průběžný stav hospodaření OPS – p. Nováková  

4. Svatomartinská slavnost – ředitelka školy 

5. Hlasování o žádosti o příspěvek na jazykovou zkoušku  

6. Informace o možnosti exkurze žáků gymnázia na Přírodovědeckou fakultu UP, katedru 

geoinformatiky – p. Maňáková 

7. Závěr 

 

Ad.1 Ředitelka OPS  přivítala přítomné. 

 

Ad.2 Ředitelka školy p. Kaňáková seznámila přítomné s Výroční zprávou o činnosti školy ve 

školním roce 2016/2017. Podrobněji informovala o výsledcích vzdělávání a chování žáků, 

především o konkrétních úspěších v soutěžích a přehlídkách.  Dále popsala nově provedené 

práce v rámci rekonstrukce a údržby školy (rekonstrukce střechy, vstup tělocvičny, sociální 

zařízení), WiFi. Další informace souvisely s mezinárodními vztahy mezi žáky a studenty - 

letos byl zakončen projekt v rámci programu Erasmus+, který se zaměřoval na literární, 

taneční, fotografické a další umělecké disciplíny. V rámci něj studenti a pedagogové 

cestovali do Lucemburska, Německa, Francie, Holandska, Belgie, pracovali na stanovených 

tématech a na závěr prezentovali své výsledky. Se stejnými partnery bude gymnázium 

spolupracovat i v novém projektu, který začíná letos. Gymnázium pořádá také akce pro 

veřejnost, které se již staly tradicí. Nejvýznamnější jsou Svatomartinské slavnosti (společně 

s OPS), Den otevřených dveří, Halloween atd. Probíhá také spolupráce mezi gymnáziem a 

místními podnikateli a institucemi - jelikož studenti nemají jako součást studia klasickou 

praxi tak, jako studenti odborných škol probíhají  jako náhrada exkurze do různých typů 

organizací. Např. do automobilek, pivovarů, do nemocnice, na městský úřad; často jsou 

zváni odborníci z praxe na besedy. Nejvíce gymnázium spolupracuje s UP Olomouc, jejíž je 

partnerskou školou.   Na závěr ředitelka školy seznámila přítomné členy OPS s výsledky 

inspekční činnosti. 

 

Ad.3  Předsedkyně správní rady OPS p. Nováková  seznámila přítomné s 

průběžným hospodařením OPS. K 5.10.2017 vykazovala OPS zisk 87 113 Kč.  Nejvyšší 



příjmovou položkou jsou přijaté dary – v této souvislosti je třeba ocenit práci p. Bučkové a 

ředitelky školy p. Kaňákové, které získávají od sponzorů významné částky. 

      

Ad. 4 Ředitelka gymnázia p. Kaňáková seznámila členy OPS s probíhajícími přípravnými pracemi 

na tradiční společnou akci Gymnázia a OPS   „Svatomartinské slavnosti“ dotované městem 

Šternberk částkou 35000 Kč. S přípravnými pracemi nejsou v současné době žádné 

problémy. 

 

Ad. 5 p. Kučerová předložila OPS žádost o příspěvek 800 Kč na jazykové zkoušky pro sociálně 

slabšího studenta. Tento příspěvek přítomní členové jednohlasně odsouhlasili. 

 

Ad.6 P. Maňáková informovala o možnosti exkurze studentů gymnázia na Přírodovědeckou 

fakultu Univezity Palackého v Olomouci, katedru geoinformatiky a předala kontakty. 

   

 

Ad.7 Datum příštího jednání OPS bude upřesněno.  

 

 

 

 

Šternberk  dne 6.10..2017 

 

Zapsala:  Lea Maňáková 

 

 

Přílohy: 

Hospodaření O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2017  ke dni 5.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


