
ZÁPIS 

z jednání hlavního výboru SPG ze dne 15. listopadu 2022, Gymnázium 

Přítomni: Simona Šelířová, Markéta Píchová, Lucie Kočí, Jitka Crosnier Leconte, Jana 

Nerudová, Dita Nekolná, Jaromíra Borecká 

Hlavní výbor SPG je usnášeníschopný. 

Omluveni: MUDr. Magdalena Blažková, Tomáš Hrbek, Gabriela Záhrobská, Martin Vlasák, 

Eva Němcová 

Hosté: Mgr, Jiří Krčmář, Mgr. Markéta Kallupová 

Program:  

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/2022 

2. Zhodnocení Beánie 2022 

3. Stav členských příspěvků 

4. Různé 

 

1. Všichni členové HV SPG měli možnost se s výroční zprávou za školní rok 2021/2022 

předem seznámit. Z nepřítomných se per rollam k výroční zprávě vyjádřili 4 členové 

HV SPG. 

Hlasování o výroční zprávě: 

PRO – 11  PROTI – 0  ZDRŽEL/A SE –1 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 byla schválena. 

 

Zároveň byla všemi přítomnými schválena ztráta ve výši 108 344,16 Kč, která byla 

hrazena z přebytků z minulých let.  

 

2. Beánie 2022 byla hodnocena kladně a skončila se ziskem, především díky 

sponzorským darům na její organizaci. Ze strany T. J. Sokol Český Brod vznesen 

požadavek pro příští roky na zajištění pořadatelské služby - dohledu na hladký průběh 

akce. Nejlépe z řad rodičů studentů. 

 

3. K 15.11. 2022 bylo vybráno 177 700,-Kč na příspěvcích do SPG.  

Stále velký objem nezaplacených příspěvků. Všichni zástupci tříd obdrželi seznam a 

informace pro třídní profesory a dotčené rodiče. 

Aktuální stav finančních prostředků na účtu ČS: 272 477,-Kč.  

 

4. Různé: - info od ředitelství školy 

- Kuchyňka pro studenty byla nainstalována a je hojně využívána. 



- 24. 11. se bude konat den otevřených dveří s výraznějším zapojením studentů, 

- Bylo zprovozněno napojení školního rozhlasu na zvonění – třídy vybírají znělku 

zvonění. Bude sloužit i pro ozvučení při promítání ve třídách. 

- V termínu 29.4. až 5.5. 2023 proběhne výměnný pobyt českých studentů 

v Německu – určen primárně pro 5a8 a 6a8 a 1a4 a 2a4 

- Zájezd do Pontarlier (Francie) by se měl uskutečnit začátkem školního roku 

2023/2024 

- Bude možné, aby si studenti pořizovali fotografie opravených testů. 

- Škola zváží zavedení dotazníků spokojenosti  

 

Příští jednání HV SPG se uskuteční dle potřeby v roce 2023, všichni členové budou o termínu 

v předstihu informování.  

 

 

 

 

V Českém Brodě dne 21.11.2022               

        

Jitka Crosnier Leconte, předsedkyně SPG 


