
N Á V R H

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ RODIČU

GYMNÁZIA, BRNO, VÍDEŇSKÁ 47  

konané dne 11. října 2012

Shromáždění sdružení rodičů:

1.  Bere na vědomí : a) Zprávu o činnosti za školní rok 2011/2012
    b) Zprávu o hospodaření za rok 2011/2012

2.  Schvaluje :          a) Hlavní směry činnosti sdružení rodičů ve školním 
                                    roce 2012/2013

    b) Zprávu revizní komise 
    c) Rozpočet sdružení na školní rok 2012/2013
    d) Výši rodičovského příspěvku  400,00 Kč

3. Ukládá výboru sdružení rodičů :
a) Rozpracovat hlavní směry činnosti a rozpočet sdružení na školní rok 

2012/2013, k finančnímu zajištění jednotlivých akcí.
b) Připravit a organizačně zajistit ples školy v termínu  23. února  2013.
c) Nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci s vedením školy a profesorským 

sborem.

4.  Vyslovuje poděkování :  

a)  všem členům výboru sdružení rodičů za jejich práci v uplynulém roce
b)  vedení školy v čele s jeho ředitelem Dr. Faltýskem a celému 

profesorskému sboru za velmi dobrou spolupráci s výborem sdružení



HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI SDRUŽENÍ RODIČU GYMNÁZIA, 
BRNO, VÍDEŇSKÁ 47, VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

     Cílem  sdružení  rodičů je  aktivní  spolupráce s Gymnáziem 
Vídeňská.  Prostředkem pak vytváření  podmínek pro  zlepšování 
práce školy ve všech jejich oblastech a pomoc při  organizování 
školních i mimoškolních akcí.

     Hlavní  směr  činnost sdružení  bude  ve  školním  roce 
2012/2013  zaměřen  zejména  na  finanční  podporu  při  účasti 
studentů  v soutěžích  a  olympiádách  –  matematicko  fyzikální, 
biologie,  chemie,  zeměpisu,  cizích  jazyků,  technické 
administrativy, výtvarné a hudební výchovy. Podpora výuky cizích 
jazyků,  přednášek,  exkurzí,  zájezdů,  zejména  školních  výletů 
spojených s návštěvou divadel, případné organizované pobyty na 
škole  v přírodě.  Pozornost je  nutné  v době  počítačů,  věnovat 
zejména  tělesné  výchově  studentů,  podpořit  organizování 
lyžařských  kurzů,  bruslení,  plavání,  tenisu,  kopané,  odbíjené, 
cykloklubu,  volejbalu  a  vytvářet  podmínky   pro  organizování 
dalších  sportovních  aktivit.  Sdružení  také  nakupuje  knihy  pro 
odměňování nejlepších studentů, přispívá při zajišťování maturit 
a hrazení další výdajů při účasti studentů na akcích naší školy.

     Příjmy na financování uvedených aktivit školy budou hrazeny 
z příspěvků rodičů a příjmu z plesu. Při získávání prostředků je 
nutné  se  zaměřit  na  získávání  sponzorů  pro  uhrazování 
konkrétních akcí. Získávat sponzory pro věnování sponzorských 
darů např. k materiálnímu vybavení školy. 

     Celkové hospodaření s finančními prostředky bude prováděno 
podle  schváleného  rozpočtu  a  bude  se  řídit  obecně  platnými 
právními  předpisy.  Rozpočet  bude  rozpracován  podle 
předložených požadavků a podle potřeb při financování školních a 
mimoškolních akcí a akcí jednotlivých tříd.

     Pro uhrazení výdajů ve školním roce 2012/2013 je rodiči 
předložen návrh rodičovského příspěvku ve výši 400,00 Kč.

     Sdružení  rodičů GVID je  hlavním organizátorem  školního 
plesu. Výbor  sdružení  navrhuje  v organizaci  plesu  pokračovat. 



V přípravě  je  školní  ples  v termínu  sobota  23.  února  2013 
v Králově Poli v prostorách Semilassa. 

     

Plán práce výboru sdružení rodičů ve školním roce 
2012/2013

Výbor:
1. se bude scházet pravidelně 1 x měsíčně/1 úterý v měsíci/
2. rozpracuje rozpočet sdružení a podle něho 
    rozjedná čerpání finančních prostředků.
3. bude svoji činnosti zajišťovat více pomoci při organizování akcí 
    školy.
4.  bude  prohlubovat  spolupráci  s vedením  školy  a  celým 
profesorským   
    sborem. Zde chci ocenit přístup ředitele školy Dr. Faltýska a 
    dalších profesorů, bez jejichž pomoci by sdružení nedosahovalo 
    takových výsledků.  
5. připraví a organizačně zajistí „Ples školy“ v termínu 23. února 
2013.

     Na závěr se obracím na Vás, na všechny rodiče o pomoc, aby 
každý  z nás  podle  svých  možností  přispěl  svojí  účastí,  dary, 
uhrazením rodičovských příspěvků, organizačně např. pomocí při 
zajišťování  plesu a dalších akcí  školy.  Každý kdo má možnost, 
zkušenosti, návrhy, nápady, pojďte mezi nás, pracovat do výboru. 
Výbor  bude  zasedat  v této  škole  každé  první  úterý  od  16:30 
hodin.

Děkuji Vám za pozornost.



ZPRÁVA  O  ČINNOSTI SDRUŽENÍ  RODIČU  GYMNÁZIA,  BRNO,  VÍDEŇSKÁ
za školní rok 2011/2012

     Jako každý rok i letos si na úvod zopakujeme několik citací ze 
stanov:  Občanské sdružení  rodičů  je  samostatnou právnickou 
osobou. Činnost je zaměřena na podporu a neustálé  zlepšování 
práce školy ve všech oblastech,  zejména pak na finanční pomoc 
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, na 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. Nebudeme 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.
     
     Výboru sdružení se podařilo rozpracovat plán práce a rozpočet 
sdružení  na  školní  rok  2011/2012.   Finančně  byly  zajištěny 
jednotlivé  školní  i  mimoškolní  akce.  O  podrobnostech  Vás 
seznámí  Ing Dobra Hronová, naše úspěšná hospodářka ve zprávě 
o hospodaření. Bez Ing. Hronové, naší dobré duše, si práci našeho 
výboru  vůbec  nedovedeme  představit.   Celé  hospodaření 
s finančními  prostředky  bylo  prováděno  podle  schváleného 



rozpočtu  o  čemž  svědčí  zpráva  revizní  komise,  se  kterou  nás 
podrobně seznámí její zástupce Ing. Kalenda.

     Přestože problémy s přípravou plesu školy nebyly letos tak 
veliké, jako vloni, ani letos se neobešly bez komplikací. Výbor i 
tak  připravil  a  organizačně  Ples  školy zajistil  25.  února  2012 
v Králově Poli  v Semilasse. Díky práci všech jeho členů, vedení 
školy a zejména práci třídních profesorů se podařilo ples nakonec 
uskutečnit a podle názorů účastníků byl 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 
Vašim  jménem poděkovat  za  podporu  a  vzájemnou  spolupráci 
zejména řediteli školy Dr. Faltýskovi, zástupkyni ve výboru Mgr. 
Novosadové  a  poděkovat  celému profesorském sboru  a  všem 
členům výboru sdružení rodičů.
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