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ZÁPIS ZE SCHŮZE OSRPSG ZE DNE 24. 9. 2015 
 

Přítomni:  Ing. Bc. Petra Šnajberková 

                   Bc. Silvie Hošková 

                   Petra Rátonyi, DiS. 

                   Ing. Lenka Šulcová 

 Host:        Ing. Jitka Husáková 

 

Předsedkyně seznámila přítomné se stavem financí – na účtu je ke dni 10. 9. 2015 zůstatek 

20 697,73 Kč, v hotovosti činí zůstatek 29 981,00 Kč. 

Hlasování o výši příspěvku OSRPSG od jednotlivého studenta – navržena částka 400 Kč, 

všechny přítomné souhlasily. Dále bylo navrženo a jednohlasně schváleno, že v případě 2 

sourozenců se bude platit částka ve výši 600 Kč za oba. 

Platba příspěvků OSRPSG může proběhnout následujícími způsoby: 

-  platba hotově v kanceláři školy – student dostane potvrzení 

- bezhotovostně na účet sdružení, důležité je uvést do poznámky jméno a příjmení 

studenta, a dále variabilní symbol, který je vždy platný pro konkrétní třídu. Variabilní symbol 

je sestaven takto: první dvě čísla jsou rok, kdy dítě nastoupilo na gymnázium, třetí číslo je 4 

nebo 8 (pro 4-leté nebo 8-leté studium), čtvrté číslo je 1 nebo 2 (pro A nebo B třídu 

v ročníku). Konkrétní přehled variabilních symbolů pro školní rok 2015/2016 je uveden 

v závěru zápisu. Tzn. všichni studenti z jedné třídy mají stejný variabilní symbol a platba se 

přiřazuje podle jména a příjmení uvedeného v poznámce k platbě. 

Z vybraných peněz za třídu obdrží opět třídní učitel 20%, které může použít dle vlastního 

uvážení pro potřeby studentů. 

Na minulé schůzi bylo dohodnuto, že Ing. Šulcová prověří některé banky, jaké mají podmínky 

pro založení nového účtu s výhodnějšími podmínkami než Česká Spořitelna, u které je účet 

doposud. Ing. Šulcová předložila několik návrhů a ze všech byla přijata jednohlasně nabídka 

Fio banky, a.s. Pověřeny se založením účtu a převedením peněz byly pověřeny Bc. Silvie 

Hošková a Ing. Lenka Šulcová. 

Paní ředitelka informovala o stavu výběrového řízení na pořízení polic do knihovny. Ze dvou 

nabídek jedna firma z nedostatku času odstoupila, proto vedení gymnázia bude oslovovat 

ještě další dodavatele na policový systém. Dále paní ředitelka sdělila, že již funguje studovna 

pro potřeby studentů, ovšem je zde přísný zákaz nošení a konzumace jídla. Studenti si 

mohou jídlo sníst o přestávce na chodbě, kde mají k dispozici lavičky. 
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Po stížnostech některých rodičů a žáků paní ředitelka byla požádána, zda by mohla jednat 

s vedením ZŠ Hostivice ohledně školního stravování. Studenti gymnázia si stěžují na 

podmínky stravování – například: obědy jsou občas studené, objednané jídlo došlo a 

dostanou tak jiné, musí sníst jídlo velice rychle a jsou předbíháni žáky ZŠ, ačkoliv poctivě 

vystojí frontu a pak nestíhají odpolední výuku na gymnáziu. Paní ředitelka přislíbila kontrolu 

a popřípadě jednání s vedením ZŠ, i když ta již v minulém školním roce proběhla již 

několikrát. 

Dále byl jednomyslně schválen příspěvek do výše 6000 Kč na nájem objektu na pořádání 

maturitního plesu. 

Přijat požadavek Mgr. Miroslavy Stibůrkové na pořízení sportovních potřeb pro reprezentaci 

školy. Požadavek bude vyřízen dle finančních možností školy, popřípadě bude poskytnut 

příspěvek OSRPSG. 

 

 

Přehled variabilních symbolů pro úhradu příspěvku  

Občanskému sdružení rodičů a přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici  

na školní rok 2015/2016:  

 

Třída (ve šk. r. 2015/2016): Třídní učitel: Variabilní symbol: 

Prima A Mgr. Eva Matysová 1581 

Sekunda A Mgr. Jan Šperl 1481 

Tercie A Mgr. Markéta Nedvědová 1381 

Tercie B Mgr. Srbová Eva 1382 

Kvarta A Mgr. Ing. Vojtěch Veverka 1281 

Kvarta B Mgr. Miroslava Stibůrková 1282 

Kvinta A Mgr. Jana Tomsová 1181 

4.A  (čtyřleté studium) Mgr. Lenka Píchová 1241 
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Zapsala Petra Rátonyi, DiS. 


