
Výroční zpráva o hospodaření a činnosti ve školním roce 2019/2020 

Sdružení rodičů Slovanského gymnázia vykázalo v uvedeném školním roce tyto příjmy: 316 900 Kč se vybralo 

na příspěvcích od rodičů, 104 106 Kč byl zisk z maturitních plesů a 16 Kč činily úroky z běžného účtu. Spolu 

se zůstatkem 224 061 Kč z předchozího období, disponovalo sdružení částkou 645 083 Kč. 

106 669 Kč bylo k dispozici na financování zájmových činností, ve třinácti kroužcích s různým zaměřením, které 

mohli studenti gymnázia bezplatně využít. 

Sdružení také uhradilo studentům dopravu na lyžařský kurz v hodnotě 97 551 Kč. Příspěvek na maturity činil 

78 400 Kč. Částka byla navýšena oproti plánovanému rozpočtu, jelikož letošní maturitní plesy 

skončily ziskem a mezi maturanty mohla být navíc rozdělena částka 59 000 Kč jako odměna za prospěch po dobu 

studia.  

Sdružení rodičů se finančně podílelo na organizaci sportovních akcí školy, sportovního dne a sportovních turnajů 

pro studenty. Celkem na tyto akce připadlo 6 423 Kč. Na Dny otevřených dveří a Projektové dny bylo vyplaceno 

13 563 Kč. Slovanské gymnázium opět využilo možnosti vyslat několik studentů na prestižní mezinárodní 

studentskou konferenci ISLI do Německa. Žádosti o úhradu nákladů na dopravu bylo vyhověno a účast na 

konferenci byla podpořena částkou 7 000 Kč. Francouzská sekce čerpala 14 947 Kč na zabezpečení chodu ČSF 

divadelního kroužku. V rámci sociálního fondu pomohlo Sdružení rodičů několika rodinám ve finanční tísni 

celkovou částkou 2 600 Kč na základní lyžařské výcviky.  

Studenti Slovanského gymnázia jsou úspěšní řešitelé znalostních olympiád a také se umisťují na předních místech 

sportovních soutěží. Sdružení jim hradí dopravu, ubytování a vyplácí odměny za umístění na předních místech. 

Příspěvek na klání s literárním a historickým zaměřením činil 2 958 Kč, na ostatní pak 23 755 Kč. Na startovné, 

jízdné a ocenění úspěšným účastníkům v souhrnu vědomostních soutěží a olympiád bylo vyplaceno 33 136 Kč. 

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakázala ode dne 11. 3. 2020 osobní 

účast studentů na vzdělávání ve školách, které bylo účinné až do konce hodnoceného školního roku, bylo 

ve druhém pololetí zrušeno konání některých akcí, na kterých Sdružení rodičů obvykle participuje, jako Zahradní 

slavnosti Slovanského gymnázia, pořádání a účast naších studentů na vědomostních a sportovních soutěžích 

nevyjímaje. Nedošlo tak k vyčerpání celé částky 80 000 Kč vyčleněné v rozpočtu a bude tak k dispozici pro další 

školní rok. 

Na činnost Sdružení bylo vynaloženo 12 383 Kč. Tato částka zahrnuje úhradu IT specialistovi za úpravu 

spolkového software, kancelářské potřeby, nákup trezoru pro bezpečné uložení finančních prostředků v hotovosti, 

příspěvek na divadelní představení Louskáček a poplatky bance, které činily 955 Kč. 

V rozpočtu byla pro uvedené období vyčleněna vyšší suma na školní preventivní programy, celkem 20 600 Kč. 

Studentský parlament potřeboval ke své činnosti 6 740 Kč a školní časopis Stisk čerpal pro svou činnost 2 480 Kč.  

Z prostředků sdružení byl zakoupen stůl a nástěnky pro potřeby a pohodlí studentů, které byly umístěny 

do společných prostor. Zhotoviteli byla uhrazena částka 31 955 Kč a zakoupené vybavení bylo darováno škole. 



Ke 31. 8. 2020 činil zůstatek v pokladně Sdružení 47 011Kč a na běžném účtu 125 980 Kč. 

Celkové výdaje činily 472 091 Kč a byly o 63 075 Kč nižší než předpoklad. Vlivem opatření došlo k omezení 

účastí na soutěžích a sportovních a akcích Ze třinácti kroužků čerpalo příspěvek jen devět, nebyl vyčerpán 

ani sociální fond. Nižší byla také suma poplatků uhrazených bance.  

 

Dne 15. 9. 2020, zpracovala Ing. J. Kuncová. 


