
ZÁPIS 

z jednání hlavního výboru SPG ze dne 16. června 2021, Gymnázium uč. č.1 

 

Přítomni: Simona Šelířová, Gabriela Záhrobská, MUDr. Magdalena Blažková, Jana 

Březinová, Lucie Kočí, Jitka Crosnier Leconte, Iveta Stehnová, Ing. Jan Kašpar, 

Bohumil Kratochvíl, Jana Nerudová 

Omluveni: Martin Vlasák, Pavel Semrád 

Hosté: Mgr. Jiří Krčmář 

Program: 

1. Seznámení se stavem financí 

Aktuální stav finančních prostředků na účtu SPG vedeném u České spořitelny ke dni 

16.6.2021 je 348 586,-Kč. Z této částky budou do 1.9. uhrazeny zbývající schválené investice, 

třídní výlety a internet.  

V letošním školním roce byly uhrazeny faktury za poskytnutí internetu za rok 2019, 2020 a 

první polovinu roku 2021. Tato situace byla způsobena pozdním dodáním faktury za rok 

2019, a přechodem na nového poskytovatele se změnou úhrady služeb měsíčně místo ročně.  

2. Projednání jednotlivých položek předběžného rozpočtu SPG na školní rok 2021/22 

Všem členům HV SPG byl s předstihem zaslán návrh předběžného rozpočtu. Z pravidelných 

výdajů rozpočtu bude odstraněn příspěvek na účast v programu DofE, který se zavázala 

hradit škola. Do pravidelný výdajů byly zařazeny položky na podporu nadaných studentů ve 

výši 15000,-Kč (online kurzy CTM) a online procvičování Drill and Skill ve výši 5390,-Kč. 

Položka na třídní aktivity byla navýšena na 2000,-Kč na třídu, celkem 16000,-Kč (kromě 

předposledních a maturitních ročníků). 

 

3. Hlasování o návrhu předběžného rozpočtu SPG na školní rok 2021/22 po projednání 

změn. 

PRO – 10 PROTI – 0 Zdržel se – 0  

4. Informace o podaných žádostech o dotace: 
Městu Český Brod byla podána žádost o dotaci ve výši 16000,-Kč na pořádání Beánie.  
Dotace byla schválena.  

 
5. Podpis odsouhlasených investic v končícím školním roce. 

Z odsouhlasených investic nebyla realizována výzdoba na chodbách školy – proběhne 
v červenci, podlaha do uč. 28 – práce probíhají, posílení Wi-Fi – červen. Nákup papíru a 
toneru pro kopírování se neuskuteční. 



6. Náhrada za zrušené lyžařské kurzy 
Třídy (označení v roce 21/22) 6A8, 2A4, 3A8 a 4A8 budou moci čerpat příspěvek na 
lyžařský kurz i na jinou společnou třídní akci. Preferujeme sportovní ráz akce. Organizace 
akce je v kompetenci třídních profesorů. Trváme na uskutečnění těchto akcí. 

 
7. Informace ředitele školy 

• Beánie Nova – zamluven termín 6.11.2021 

• Škola získala příslib dotace z kraje, ze které nabídla hradit účast v programu DofE a 
jsou vyčleněny i prostředky na program primární prevence. Vedení školy děkujeme. 

• S přispěním SPG byly kompletně zrekonstruovány učebny 22 a 23 ve druhém patře, 
v učebně 28 práce probíhají.  

• Lavičky na zahradu pořízené přispěním SPG jsou hojně využívány studenty pro výuku i 
ve volném čase.  

• Plán oprav rozvodů vody, modernizace stávajícího IT vybavení, odstranění rozvodů 
plynu z chodeb a další; posílení Wi-Fi proběhne do konce června. 

 
8. Prohlídka zrekonstruovaných učeben   
 
 

Příští jednání HV SPG se uskuteční na podzim 2021 v budově školy. Termín bude všem 

členům HV SPG oznámen v předstihu. 

 

 

 

 

 

 

V Českém Brodě dne 16.6.2021 

Jitka Crosnier Leconte 

předsedkyně SPG 
 

 
 
 
 
Přílohy: 
Předběžný rozpočet upravený v souladu s projednanými a odsouhlasenými návrhy  
Přehled čerpání schválených investic  


