
Zpráva o hospodaření a činnosti ve školním roce 2017/2018 

Sdružení rodičů Slovanského gymnázia vykázalo tyto příjmy: 345 450 Kč vybralo na příspěvcích od rodičů, 

48 316 Kč byl zisk z maturitních plesů a 122 Kč činily úroky z běžného účtu. Spolu se zůstatkem 365 327 Kč 

z předchozího školního roku, disponovalo sdružení částkou 759 215 Kč. 

Z této částky bylo vydáno 24 529 Kč na financování zájmových činností, kterých mohli studenti gymnázia 

bezplatně využít. Slovanský Tyátr nevyčerpal finanční prostředky z období 2016/2017 ve výši 20 804 Kč, k těm 

bude připočten kladný výsledek hospodaření ve výši 106 Kč. O součet těchto částek bude navýšen finanční 

příspěvek na další školní rok. 

Sdružení také uhradilo studentům dopravu na lyžařský kurz v hodnotě 71 042 Kč. Příspěvek na maturity činil 

64 050 Kč. Částka mohla být navýšena oproti plánovanému rozpočtu, protože byl použit také zisk z maturitních 

plesů. Mezi maturanty byla dále rozdělena částka 35 500 Kč jako odměna za prospěch po dobu studia. Každá 

nematuritní třída obdržela 1 000 Kč, které mohl třídní profesor rozdělit mezi nejlepší studenty. Celkem 

se vyčerpalo 25 000 Kč. 

Sdružení rodičů se finančně podílelo na organizaci sportovních akcí školy – jako Sportovní den a různé 

sportovní turnaje pro studenty. Celkem na tyto akce připadlo 4 017 Kč. Na Dny otevřených dveří a Projektové 

dny jsme vydali 7 572 Kč. Slovanské gymnázium opět dostalo možnost vyslat několik studentů na prestižní 

mezinárodní studentskou konferenci ISLI do Německa. Sdružení se podílelo na úhradě nákladů na dopravu 

částkou 7 000 Kč. Francouzská sekce čerpala 16 929 Kč, jako příspěvek na výměnné pobyty, Den frankofonie a 

další akce. V rámci sociálního fondu pomohlo Sdružení rodičů několika rodinám ve finanční tísni celkovou 

částkou 22 580 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 sportovní soutěže činil 26 831 Kč, na literární a historické 7 343 Kč, na odměny SOČ 

připadlo 3 171 Kč, na ostatní vědomostní soutěže a olympiády bylo vyplaceno 48 667 Kč a za účast v soutěži 

Matematický Klokan bylo vyplaceno 3 050 Kč. Celkem 89 062 Kč. 

V loňském školním roce byly čerpány finanční prostředky i z rezervy. Částka 14 533 Kč byla využita na výdaje 

související s činností Sdružení, přičemž 2 200 Kč stál up grade účetního programu a 4 250 Kč bylo vyčleněno 

na školní preventivní program. Studentský parlament spotřeboval ke své činnosti 6 050 Kč. Poplatky bance 

činily 1 477 Kč.  

Pro účely oslav 150. výročí založení školy s navazující zahradní slavnost studentů byl rozpočet navýšen o 5 000 

Kč. V období 2017/2018 byla po započtení příjmů vyčerpána částka 5 526 Kč, náklady vyúčtované v září roku 

2018 budou zúčtovány v dalším období. 

V uplynulém školním roce obdrželo Sdružení rodičů finanční dary ve výši 30 000 Kč, které byly použity pro 

potřeby organizace plesů konaných v nových prostorách Výstaviště Flóra Olomouc a v budově Regionálního 

Centra Olomouc. 

K 31. 8. 2017 činil zůstatek v pokladně Sdružení 13 349 Kč a na běžném účtu 350 998,84 Kč. 

Celkové výdaje činily 394 867 Kč a byly nižší než předpoklad. Na zajištění dopravy lyžařských kurzů se 

vyplatilo o téměř 11 000 Kč méně. Z dvanácti kroužků čerpalo příspěvek jen devět. Nebyl vyčerpán ani sociální 

fond. Na příspěvcích od rodičů se vybralo o 45 450 Kč více oproti rozpočtu. Nižší byla také suma poplatků 

uhrazených bance. Na pokrytí studentských výdajů při pořádání oslav 150. výročí založení SGO bylo schváleno 

25 000 Kč. I pro letošní školní rok byl odsouhlasen dar škole pro potřeby studentů ve výši 50 000 Kč. 

Dne 12. 9. 2018, zpracovala Ing. J. Kuncová. 

 


