
Zápis z jednání správní a dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti  rodičů a 

příznivců Gymnázia Šternberk  

(dále jen O.p.s.) 

Datum:         9. 10. 2014, 15.00-16.30 hod 

Přítomni:    Czabe Leo, Doležel Vincenc,   Mgr. Kaňáková  Tamara,  Knopf  Josef,  

Mgr. Maňáková Lea,  Nováková Vítězslava,  Bc. Srovnalová Vilma 

Omluveni:   Mgr. Bryndová Dana, Bučková Kamila, Mgr. Kučerová Eva  

Program: 

1. Úvod 

2. Aktuality z Gymnázia Šternberk  

3. Hospodaření O.p.s. ke dni 9.10.2014 

4. Schválení rozpočtu na rok 2014 

5. Diskuse, závěr 

Ad.1  Ředitelka OPS provedla přivítání přítomných členů OPS.  

Ad. 2  Příspěvek ředitelky gymnázia: 

 informace o zateplování školy – dokončení prací 31.10.2014 – průběh prací, 

spokojenost s firmou. V průběhu prázdnin práce v interiéru školy – výmalba na 

chodbách a ve vstupních prostorách, nový nátěr dveří a zárubní,  rekonstrukce 

učeben. 

 investice do budovy školy 2,5 mil. Kč. Chybí finanční prostředky na lavice, 

podlahy a vymalování v důsledku krácení finančních prostředků 

poskytovaných KÚOK na provoz (kráceno o 5%). 

 seznámení s Výroční zprávou školy: 

 -informace o prospěchu žáků a výsledcích maturitních zkoušek 

 -docházka žáků – podařilo se snížit počet absencí 

 -prevence sociálně patologických jevů 

-aktivity školy ve spolupráci s DDM, nově navázaná spolupráce s mateřskými 

školami a domem s pečovatelskou službou 

-pokračuje dárcovství krve 

-základní údaje o hospodaření školy 

-partnerské programy: Würzburg, exkurze do Francie, Rakousko-Vídeň, 

Německo, Anglie, Maďarsko 

-zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek 



-projekty financované z jiných dotací 

 Informace o Svatomartinských slavnostech, které se budou konat dne 
11.11.2014 v prostorách státního hradu Šternberk, všichni členové jsou 
srdečně zváni. 

 Informace o maturitních plesech, které se budou konat 5.12.2014 (VIII.A) a  
dne 27.2.2015 (4.A) v kulturním domě v Bohuňovicích z důvodu rekonstrukce 
MKZ Šternberk, hraje skupina Gama, dne 4.12.2014 proběhne předlosování 
tomboly za účasti členů O.p.s. a právníka. 

 

Ad. 4 Předsedkyně správní rady seznámila přítomné s průběžným hospodařením 

O.p.s. ke dni 9.10.2014 – viz tabulka, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
Ad. 5   Diskuse 
 
-pan Knopf – informace o kulturní akci – „Oči dokořán“, nabídka volných vstupenek 

pro studenty a pedagogy Gymnázia Šternberk - zajistí Nováková 

-pan Czabe – návrh na zakoupení dalších sedáků do společných prostor školy, bylo 

schváleno – zajistí Mgr.Kaňáková a Nováková  

 
 

Příští jednání Obecně prospěšné společnosti se bude konat dne 13.11.2014 v 15.30 

hod, na programu bude zhodnocení Svatomartinských slavností + organizace a 

zajištění plesu (dary do tomboly), budou rozeslány pozvánky všem členům.  

 

Šternberk  dne 13.10.2014 

Zapsala:  Vítězslava Nováková 

Souhlas se zápisem: Mgr. Lea Maňáková 

Přílohy:    prezenční listina 

                hospodaření O.p.s. ke dni 9.10.2014               

 


