Společnost přátel gymnázia
Český Brod,z.s.
Výroční zpráva
za školní rok 2021 / 2022
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Úvod
Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia, z.s.
v Českém Brodě, o její činnosti, složení a hospodaření ve školním roce 2021/2022 včetně
plánovaných příjmů a výdajů na školní rok 2022/2023.

Jitka Crosnier Leconte
předsedkyně SPG
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Školní rok 2021 / 2022
Společnost přátel gymnázia, z.s. je právním subjektem, který prosazuje oprávněné
zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělání. Podílí se spolu
s Gymnáziem Český Brod na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, pomáhá škole
v plnění úkolů v oblasti výchovné a materiální.
Tato společnost je koncipována tak, že umožňuje přístup a podíl na činnosti včetně
rozhodovací pravomoci i dalším fyzickým a právnickým osobám.
V rámci úzké spolupráce se školou má na zřeteli skutečnost, že Gymnázium Český
Brod je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním cílem je příprava žáků ke studiu
na vysokých školách všech typů, výchova adaptabilních a flexibilních absolventů
s dostatečným kulturním povědomím, kteří nemají problémy s komunikací v cizích jazycích,
umí se orientovat v problémových situacích a jsou schopni týmové práce.
Společnost přátel gymnázia Český Brod byla založena dne 26. února 1992 jako
„sdružení“. Ke dni 1. lednu 2014 byla provedena změna na „zapsaný spolek“. Sídlo
organizace je na adrese Český Brod, Vítězná ul. čp. 616. Českým statistickým úřadem bylo
společnosti přiděleno identifikační číslo: 44678754. Hlavní výbor této organizace má 12
členů.
Hlavní výbor společnosti je zároveň základním článkem jejího řízení a je složen ze
zástupců všech tříd ve škole. Tito zástupci tříd jsou voleni na schůzkách rodičů vždy při
vzniku nové třídy. Ze svého středu volí zástupci tříd předsedu a hospodáře společnosti.
Předseda zastupuje společnost navenek a je oprávněn jednat jejím jménem. Hospodář
odpovídá za správu finančních prostředků společnosti, přičemž dbá na jejich účelné využití
a uložení v bankovních ústavech.
Hlavní výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ve školním roce. Plénum
společnosti je posléze informováno prostřednictvím zástupců tříd na třídních schůzkách o
projednávaných záležitostech. Funkce předsedy společnosti je neslučitelná s funkcí ředitele
školy. Předsedou společnosti nemůže být ani jiný člen pedagogického sboru. Ředitel školy
s jedním zástupcem – pedagogem je zván k jednáním hlavního výboru, zde se obě strany
informují o nejdůležitějších problémech a otázkách a snaží se je řešit.
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Základ finančních prostředků společnosti tvoří finanční příspěvek rodičů každého
žáka, který se platí jedenkrát ročně v předem stanovené výši určené hlavním výborem. Na
žádost sociálně slabších rodičů lze příspěvek hradit v dohodnutých splátkách. Dalším
zdrojem příjmů jsou zejména dary sponzorů. Může jím být i účastnický příspěvek každého,
kdo o členství požádal, a to nejméně ve výši stanovené hlavním výborem pro finanční
příspěvek rodičů žáka. Schvalování návrhu předběžného rozpočtu pro následující školní rok
probíhá na posledním zasedání v daném školním roce, nejlépe v červnu. Případnou úpravu
rozpočtu lze schválit na každém jednání hlavního výboru, o čerpání finančních prostředků
informuje plénum prostřednictvím jednotlivých zástupců tříd. Při vytváření svého rozpočtu
pro školní rok 2021/2022 vycházela společnost z počtu 347 studentů ve 12 třídách a
pedagogickou činnost vykonávalo ve škole 30 pedagogů, 6 správních zaměstnanců.
Stav finančních prostředků společnosti byl následující:
k datu
01.09.2021
326 346,00 Kč
45 891,00 Kč
863,00 Kč
373 100,00 Kč

- běžný účet Česká Spořitelna
- běžný účet FIO
- pokladna
Stav finančních prostředků celkem:

01.09.2022
136 974,78 Kč
55 764,00 Kč
26 017,00 Kč
218 755,78 Kč

Výdaje pro školní rok 2021/2022 včetně pravidelných výdajů byly schváleny na částku
379.390,- Kč. Předpokládané příjmy 230.600,- Kč (příspěvky). Skutečné náklady
představovaly 517.562,16 Kč, výnosy 409.218,- Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady
(108.344,16 Kč) byl pokryt z přebytku z minulých let. Přehled výdajů v souladu s rozpočtem
SPG Český Brod ve školním roce 2021/2022 a schválený rozpočet SPG Český Brod na školní
rok 2022/2023 a tvoří nedílnou přílohu této zprávy. Odchýlení od původně schválené
částky výdajů vzniklo schválením mimořádného příspěvku na konci školního roku na nákup
nových počítačů na základě požadavku školy. Příjmy se oproti očekávání navýšily o
sponzorské dary rodičů na vybudování studentské kuchyňky. Vyúčtování provedla
hospodářka SPG, Gabriela Záhrobská, kontrolu předsedkyně spolku Jitka Crosnier Leconte.
Společnost finančně podpořila pořádání výchovně sportovních akcí - lyžařských výchovně
výcvikových zájezdů, v tomto školím roce i pro třídy, které se z důvodu protipandemických
opatření nemohly zúčastnit lyžařských výcviků v řádném termínu v uplynulých letech,
podpořila soutěže pro studenty a olympiády, kde studenti dosahují velmi kvalitních
výsledků. Společnost také odměňuje nejlepší studenty podle pravidel schvalovaných HV
SPG. Společnost stále pravidelně přispívá z rozpočtu na internetové připojení školy a
v uplynulém školním roce přispěla i na jeho posílení.

Také školní rok 2021/2022 byl poznamenán pandemií onemocnění covid 19, proto se
mohly uskutečnit pouze 3 osobní schůzky jednání hlavního výboru Společnosti přátel
gymnázia, z.s. Český Brod. V průběhu školního roku hlavní výbor jednal a hlasoval per
rollam. Pro školní rok 2022/2023 jsou plánována alespoň čtyři jednání HV SPG, v závislosti
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na aktuální situaci a potřebách školy. Během těchto jednání se společnost měla a má
možnost vyjádřit ke koncepci výchovně vzdělávací práce školy a konzultovat ji s ředitelem
gymnázia a podávat návrhy na zkvalitnění této práce. Konzultuje podmínky zabezpečení
školy po stránce materiální, personální, hospodaření školy, jejího provozu včetně
stravování a hygieny. Z každého jednání se pořizuje zápis.
Přestože i školní rok 2021/2022 byl částečně omezený pandemií covid 19, lze
konstatovat, že plán činnosti stanovený pro minulý školní rok byl splněn. Rodiče se aktivně
zajímají o školní výsledky studentů i o jejich volnočasové aktivity. V roce 2021 se po dvou
letech Společnosti přátel gymnázia Český Brod ve spolupráci s Gymnáziem Český Brod opět
podařilo navázat na tradici uvítacích ceremoniálů pro studenty prvních ročníků – Beánie.
Akce gymnázia ve spolupráci s SPG:
6.11.2021 - Beánie 2021 – uvítání studentů prvních
ročníků

Ve školním roce 2021/2022 jsme také získali finanční podporu sponzorů. Této
štědrosti si velice vážíme a tyto finanční dary jsme se snažili co nejlépe využít především
s ohledem na aktuální potřeby školy. Většina darů byla určena na vybudování kuchyňky
pro studenty, nebo jako příspěvek na maturitní ples. Celkový výčet sponzorů najdete
v příloze č. 1 této výroční zprávy.
Finanční dary byly v tomto školní roce využity především na vybudování
studentské kuchyňky a na zlepšení prostředí učeben a technického vybavení školy na
základě žádostí předložených vedením školy.

Tato výroční zpráva Společnosti přátel gymnázia Český Brod byla členy hlavního
výboru schválena hlasováním dne 15.11.2022 počtem 11 hlasů.
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Přílohy tvořící nedílnou součást této výroční zprávy:
1. Seznam darů
2. Seznam výdajů za školní rok 2021/2022
3. Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.8.2022
4. Rozvaha ke dni 31.8.2022
5. Upravený rozpočet SPG na školní rok 2022/2023
6. Stanovy SPG
7. Výpis z registru ekonomických subjektů

V Českém Brodě dne 15. 11. 2022

………………………………………
Jitka Crosnier Leconte
předsedkyně SPG
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Příloha č. 1

DARY
Finanční:
Převod ze školního roku 2019/2020:
Česko-německý fond budoucnosti

26.210,- Kč (přesunuto na šk. rok 2022/2023)

Dary rodičů – zlepšení studijního prostředí školy, kuchyňka – celkem
Martin Vlasák
Královi
MVDr. Jaroslav Talacko
Martina Horáková
Martin Řezáč
Alena Sojková
Tomáš Klinecký
Vokáčovi
Strnadovi
Marcela Hogenová
MUDr. Magdalena Blažková
Jindřiška Moravcová
Jan Coufal
Mole Hill s.r.o.
Horákovi
Kosíkovi
Chylíkovi
Lenka Hájková
Jana Teplá
Froňkovi
Emma Kmochová
Jana Šmídová
Hudkovi
Dujíčkovi
Adámkovi
Zábojovi
Marcela Hogenová
Josefína Novotná
Chladovi
Dotace Město Český Brod
(pořádání Beánie)

16.000,- Kč
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99.215,- Kč

Příloha č. 5

Rozpočet SPG 2022 / 2023 (návrh schválený dne 15.6.) upravený dle již uhrazených
investic a se započtením skutečného stavu účtů k 1.9.2022
Pokladna
Stav účtu u České Spořitelny k 1.9.2022
Počáteční stav finančních prostředků k 1.9.2022

26 017,00 Kč
136 975,00 Kč
162 992,00 Kč

Část A - PRAVIDELNÉ RODIČOVSKÉ PŘÍSPĚVKY
Rodičovské příspěvky (dle přísp.z 21/22 325 studentů x 700,--Kč)
Příspěvky na kroužky (odhad)

Příjmy celkem

228 200,00 Kč
24 000,00 Kč

252 200,00 Kč

Část B - PRAVIDELNÉ VÝDAJE
lyžařský výcvik 5A8 a 1A4 (58 studentů - 300,--Kč/student)
lyžařský výcvik 2A8 (32 studentů - 300,--Kč/student)
STK (vodácký) 7A8 a 3A4 (29+31 studentů - 200,--Kč/student)
adapt. kurz přijatých studentů (31 studentů - 100,--Kč/student)
maturita
maturitní ples
olympiády a soutěže (doprava)
individuální výměna studentů (5x2.000,--Kč na žádost)
odměny úspěšným řešitelům olympiád (300,--Kč/student)
* NG 5 studentů/4 třídy, VG 3 studenti/6 tříd
volnočasové aktivity učitelů se studenty
internet+ doména
třídní aktivity (8x2000,-- bez maturantů a předposl.ročníků)
Příspěvek pro nadané studenty - online kurzy CTM
Drill and skill - online procvičování

Mezisoučet I

17 400,00 Kč
9 000,00 Kč
12 000,00 Kč
6 100,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 400,00 Kč
10 000,00 Kč
37 200,00 Kč
16 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 390,00 Kč

209 490,00 Kč

Nepovinné předměty / 200,--Kč/1 hodina
24 000,00 Kč
233 490,00 Kč
18 710,00 Kč

Konverzace FJ, volejbal, sportovní hry

Výdaje běžného roku celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
Část C - ČERPÁNÍ PŘEBYTKU Z MINULÝCH LET
primární prevence (2.000,--Kč/třída)
Office 365 (1x za dva roky) - střídání s gymnáziem (32 640,-)
Úhrada doposud schválených investic na školní rok 2022/23
Mezisoučet III
Předpokládaný stav finančních prostředků k 1.9.2023
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24 000,00 Kč
32 640,00 Kč
35 000,00 Kč
91 640,00 Kč
90 062,00 Kč

