
Usnesení 23. schůze členů organizační složky a valné hromady delegovaných  

zástupců Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice (SRPGB) konané 

dne 19. 11. 2019 v budově Gymnázia Blovice 

1. Jednání bylo zahájeno dne 19. 11. 2019 v 16:30 

 

2. Přítomno celkem 10 členů organizační složky Sdružení rodičů a přátel Gymnázia 

Blovice – seznam viz prezenční listina z 19.11.2019, hospodářka pí. Blanka 

Šlemendová a jako host pí. ředitelka M.Šustrová a p. profesorka M. Durasová. 

 

3. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB vzali na 

vědomí vzdání se funkce zástupců jednotlivých tříd: pí. Alena Kaslová – čtvrtý ročník, 

Hana Veselovská – oktáva. Do funkce místopředsedy byla zvolena Miloslava Janovská. 

 

4. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB vzali na 

vědomí zvolení zástupců jednotlivých tříd pro školní rok 2019/2020: prima: Miluše 

Janovská, sekunda: Jaroslava Kovářová, tercie: Andrea Šimánková, kvarta: Petr 

Čadek, kvinta: Lenka Podušková, sexta: Blanka Šlemendová, septima: Alena Čadková, 

oktáva: Olga Vránková,  1. ročník Hana Skalová, 2. ročník: Filip Regent, 3. ročník: 

Michal Hrubý, 4.ročník: Radka Trykarová   

 

5. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB schválili 

výši členského příspěvku rodičů, kteří se stanou členy SRPGB pro školní rok 2019 / 

2020, a to 220,- Kč/osobu a rok, s výběrem do 30. 11. 2019. 

 

6. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB schválili 

výši příspěvku na lyžařský kurs ve školním roce 2019/2020 ve výši 250,- Kč na dítě 

člena SRPGB a příspěvek na exkurze pro všechny ročníky ve výši 100,- Kč na dítě člena 

SRPGB. 

 

7. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB schválili 

Návrh rozpočtu pro školní rok 2019/2020 (za předpokladu obdobné částky v kapitole 

Příjmy jako ve šk. r. 2018/2019) ve znění: 

 

Příjmy: 

a) členské příspěvky (31. 12. 2019)   

b)mimořádný vklad (výtěžek z plesu 14. 02. 2020)    

 

Výdaje: 

a) lyžařský výcvikový kurs do 250,- Kč na dítě člena SRPGB  

b) divadlo, exkurze, výlet do 100,- Kč na dítě člen  

c) reprezentace školy:  A) jízdné                                             

                                               B) občerstvení maturitní komise    

                                                    C) věcné dary maturantům za vyznamenání  

                                                    D) věcné dary za úspěšnou reprezentaci GB  



 

Zůstatek v pokladně k 19. 11. 2019:     24.098 ,- Kč 

Stav na bankovním účtu k 19. 11. 2019:    55.051,80 Kč 

 

8. Účastníci 23. Schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB schválili 

výši příspěvku na odměny maturantům s vyznamenáním v roce 2019 / 2020 ve výši 

1.500,- Kč, která bude ještě 19. 11. 2019 vyplacena. 

 

9. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB vzali na 

vědomí Zprávu o hospodaření ve školním roce 2018 / 2019 – přednesla pí. Blanka 

Šlemendová: 

 

Příjmy: 

a) členské příspěvky členů SRPGB   51.260,-Kč 

b) mimořádný vklad – ples    13.014,- Kč 

Celkem     64.274,- Kč 

 

Výdaje: 

a) lyžařský výcvikový kurs do 250,- Kč na dítě člena SRPGB      16.750,- Kč 

b) divadlo, exkurze, výlet do 100,- Kč na dítě člen SRPG           6.000,- Kč 

c) reprezentace školy:  A) jízdné                                               0,- Kč 

                                               B) občerstvení maturitní komise                         1.000,- Kč 

                                                    C) věcné dary maturantům za vyznamenání     10.500,-Kč 

                                                    D) věcné dary za úspěšnou reprezentaci GB     10.700,-Kč 

                                                    E) Ozvučení školní akademie                                        0 ,- Kč 

d) příspěvek na nákup lyžařských běžeckých setů                                              14.000,- Kč 

 

Celkem                                                                  58.950- Kč 

 

 

10. Účastníci vyzvali p. Blanku Šlemendovou k doplnění darovací smlouvy pro gymnázium 

Blovice na zakoupené lyžařské běžecké sety. 

 

11. Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB 

projednali přípravu plesu v roce 2020, kdy je hlavním koordinátorem akce Alena 

Čadková. Termín a sál LD je zajištěn na 14. 02. 2020. Cena lístku 130,- Kč. K tanci a 

poslechu bude hrát kapela Sekvence – zajištěna, organizace Hry o ceny. Nově bude 

na pozvánku z druhé strany přidán dovětkem s žádostí o pomoc při organizaci hry o 

ceny ze strany rodičů, předtančení obě třídy maturantů s odměnou 1.000,- Kč každé 

třídě, barmani v podsvětí a na sále – oddíl házenkářů. Pořadatelé – Pavel Treml a 

spol. večeře pro pořadatele + kapelu a hasiče – Andrej Červený - zajištěno, karafiáty 

do dámské volenky z květinářství Brandl. 

 



12.  Účastníci 23. schůze SRPGB a valné hromady delegovaných zástupců SRPGB budou 

informovat o činnosti SRPGB na třídních aktivech ve třídách, které zastupují, výběr 

členských příspěvků a jmenný seznam členů byl zajištěn třídními učiteli, kterým tímto 

děkujeme. 

 

 

V Blovicích 19. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 


