ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ RODIČU GYMNÁZIA, BRNO, VÍDEŇSKÁ
za školní rok 2009/2010
Na úvod mi dovolte několik citací ze stanov: Občanské sdružení rodičů je samostatnou
právnickou osobou. Činnost je zaměřena na podporu a neustálé zlepšování práci školy ve
všech oblastech, zejména pak na finanční pomoci při organizování školních i mimoškolních
akcích. Sdružení přispívá na akce jako jsou školní soutěže všech stupňů, na rozvoj tělesné
výchovy, hudební výchovu, výuku cizích jazyků, přednášky, různé SOČ, exkurze, zájezdy,
výlety, vstupenky do divadel, na koncerty, na konání maturit, nakupuje knihy nejlepším
studentů apod. Příjmy sdružení jsou hlavně z příspěvků rodičů, dále z příjmu z plesu a
sponzorských darů. Nechci zde podrobně rozebírat jednotlivé akce. Chci jen ukázat, že
sdružení rodičů je dobrá věc, a je velmi užitečné. Při své činnosti sdružení rodičů podporuje
nejen práci školy ale hlavně vyžití a úspěchy našich dětí, studentů této školy.
V uplynulém školním roce činnost našeho sdružení rodičů byla velmi složitá. Spolu
s vedením školy byla řešena otázka dokončení sloučení škol Gymnázia Vídeňská a Gymnázia
Táborská a s tím i spojení dvou samostatných sdružení rodičů. Od roku 2004 kdy se otázka
sloučení řešila, se oba výbory sdružení na konečném spojení nedohodly. Vyvrcholením bylo
společné zasedání konané dne 9.11.2006. Delegáti obou sdružení po zdlouhavém jednání
nakonec rozhodli, že činnost Sdružení a přátel školy Gymnázia Vídeňská 47 bude ukončena a
sdružení rodičů při Gymnáziu Táborská se přejmenuje na Občanské sdružení rodičů
Gymnázia, Brno, Vídeňská 47.
MV ČR tuto změnu schválilo a potvrdilo stanovy sdružení rodičů, a tím také nový název.
V dalším období proběhlo dokončení likvidace a finanční vyrovnání se zánikem Sdružení
rodičů a přátel Gymnázia, Brno, Vídeňská 47, k 22.12.2006. MV ČR potvrdilo tento zánik až
1.2.2007.
Celková činnost sdružení rodičů ve školním roce 2006/2007 byla tímto ohrožena.
Přesto se pokračujícímu výboru sdružení podařilo rozpracovat plán práce a rozpočet
sdružení na školní rok 2006/2007. Finančně, i když s nižšími příjmy, byly zajištěny
jednotlivé školní i mimoškolní akce. O podrobnostech Vás seznámí Ing Dobra Hronová, naše
úspěšná hospodářka ve zprávě o hospodaření. Bez Ing. Hronové si práci našeho výboru dnes
nedovedeme představit. Celé hospodaření s finančními prostředky bylo prováděno podle
schváleného rozpočtu o čemž svědčí zpráva revizní komise, se kterou nás zase podrobně
seznámí předseda revizní komise Ing. Vilém Čermák.
Výbor přes všechny problémy a potíže připravil a organizačně zajistil Ples školy konaný
20. ledna 2007 v sále Dominiku na Šilingrově nám. Díky práci celého výboru, vedení školy a
zejména práci třídních profesorů se podařilo ples nakonec uskutečnit a podle názorů účastníků
byl ples velmi úspěšný.
O práci a výsledcích sdružení rodičů, o práci jednotlivých členů výboru, o dobré
spolupráci s vedením školy a profesorským sborem, by se dalo hovořit ještě dlouho. Pro málo
času mi dovolte abych Vašim jménem poděkovat za podporu a vzájemnou spolupráci zejména
řediteli školy Dr. Faltýskovi, zástupkyni ve výboru Mgr. Novosadové, poděkoval celému
profesorském sboru a všem členům výboru sdružení rodičů.

