
Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP  
konané dne 9.4.2014 od 17:00 v učebně 005 
 
Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 2.A, 2.B, 2.E, 2.F, 3.A, 3.B, 3.E,. 4.B, 4.E, 5.B, 6.A, 6.B, 
jmenovitě viz prezenční listina; Martin Horyna, zástupce ředitele školy 
 

1) Informace nového vedení OS 
předseda OS Stanislav Mrázek a pokladník OS Petr Nacher informovali o změnách v rámci 
nového vedení OS: postupné převzetí zejména finančních záležitostí (přístupy k účtu, 
doklady apod.) od předchozího předsedy, změna transparentního účtu z RB na FiO 
zejména z důvodu vysokých poplatků u RB, odkazy na oba účty jsou zveřejněny na webu 
GVP (www.gvp.cz/skola/rodice). Dále pokladník informoval o záměru přechodu 
účetnictví OS na hospodářský rok, který by korespondoval se školním rokem a umožnil by 
efektivnější zpracování a vyúčtování celého OS. 

2) Informace o stavu hospodaření - vybírání příspěvků a darů, čerpání z rozpočtu za školní 
rok 2013/2014 
Zástupce ředitele Martin Horyna informoval OS o výběru příspěvků a darů, dále o stavu 
plnění rozpočtu 2013/2014. Výběr je naplněn cca na 90%, rozpočet je čerpán postupně 
v rámci plánu, některé položky nebudou čerpány z důvodu pozitivního dopadu do 
rozpočtu školy (např. ples). 

3) Sociální fond 4.B a příspěvky soc. slabším studentům 
V rámci informace o čerpání rozpočtu Martin Horyna informoval o akci "Sociální fond 
4.B", který vznikl na začátku školního roku a umožňuje jednomu žákovi v nelehké sociální 
situaci čerpat prostředky, které vkládají na účet OS rodiče spolužáků ze 4.B. na učebnice, 
školní akce, stravování a další. Členové OS projevili zájem informovat detailně o této akci 
ve svých třídách pro podobné případy. Martin Horyna připomněl, že součástí rozpočtu OS 
je také plánovaná částka 20.000,- Kč na drobné případy v rámci celé školy, kdy k čerpání 
dochází na základě žádosti k vedení školy (v současnosti vyčerpáno 1.200,- Kč). 

4) Návrh na dřívější valnou hromadu v příštím školním roce 
Martin Horyna navrhl setkání OS v příštím školním roce již cca 3. týden v září zejména 
z důvodu přípravy rozpočtu (původní setkání bylo vždy až s třídními schůzkami v 
listopadu). Návrh byl schválen. Martin Horyna byl pověřen zajištěním nových členů OS z 
budoucích prvních ročníků (očekává se jejich volba již v červnu). 

5) Žádost o příspěvek na ozvučení učeben 
Martin Horyna přednesl návrh na spoluúčasti při ozvučení učeben ve výši 25.000,- Kč. 
Návrh byl OS schválen s podmínkou pozitivního zůstatku v rámci rozpočtu 2013/2014. 
Čerpání a kontrola zůstatku rozpočtu bude připraveno cca do 1 měsíce (Martin Horyna, 
Petr Nacher). 

6) Místnost oddychu na GVP 
Členové OS si vzpomněli na akci asi z před 2 let, kdy byl zahájen výběr částky na 
rekonstrukci místnosti oddychu na GVP; není znám finální stav této akce, člen OS z 
příslušné třídy zkusí kontaktovat původní organizátorku o informaci a stavu této akce. 

 

Zapsal:  Petr Nacher 
 


