
Spolek přátel Malostranského gymnázia  IČ: 63837048 
Josefská 7, 118 Praha 1  BÚ: KB Praha 1, č.ú.: 19-5438080247/0100 

Zápis z jednání Rozšířeného výboru 
Spolku přátel Malostranského gymnázia 

 

Dne: 25.3.2019 v 18:00 Zapsal: Pavel Žid 
Místo: MALGYM   
Přítomni: viz prezenční listina v příloze č.1   

 

Program 
1. Zahájení (prezence) 
2. Požadavky na poskytnutí darů na studentské aktivity 
3. Informace o činnosti klubu Malostraňák  
4. Hospodaření SPMG za rok 2018  
5. Rekapitulace stavu zaplacených příspěvků  
6. Informace o maturitním plese 2019  
7. Poskytnuté dary 
8. Plánované hospodaření a poskytnutí darů v roce 2019 
9. Různé 

Zápis 
 

1. Zahájení jednání Rozšířeného výboru spolku. Seznam zúčastněných je v příloze č.1 Prezenční listina. 
 

2. Zástupci Studentského parlamentu předložili své požadavky na finanční příspěvky na akce a aktivity 
v MALGYMu v celkové výši 22 500,- Kč. Studentský parlament by rád zahájil pravidelnější komunikaci 
se SPMG.  

Závěr: 

a) Poskytnutí příspěvku bylo jednomyslně odsouhlaseno všemi přítomnými zástupci.  
b) Nákupy majetku (kávovar) budou zajištěny gymnáziem z prostředků darů SPMG. 
c) Příspěvky budou poskytnuty postupně na základě předložených dokladů / vyúčtování akcí. 
d) Komunikační osobou za SPMG byla stanovena pí. Valachová, zástupce 3.BG. Případná setkání 

iniciují zástupci studentů.  
 

3. Klub Malostraňák: Paní Vaňková informovala o prostorovém uspořádání klubu a o zde nabízených 
aktivitách. Klub je formálně veden jako organizovaná volnočasová činnost při ZŠ a je financován jak 
školou, tak z příspěvku městské části. Klub není veden jako samostatný školní klub. Asi jedna třetina 
registrovaných dětí je z gymnázia (primy a sekundy). Denně klub využije cca 25 dětí, ale využití je 
v průběhu týdne velmi nepravidelné. Ze strany vedení školy byla zdůrazněna potřeba zajištění 
činnosti klubu jako služby pro žáky a rodiče, a to včetně vícezdrojového financování.  

Závěr: 

1) Zdůrazněna možnost rodičů předkládat návrhy na způsob fungování klubu, aby jeho 
využití mohlo být co největší. 

2) Z všeobecné diskuse vyplynulo, že poskytnutí příspěvku bude nadále předkládáno do 
rozpočtu ke schválení valnou hromadou.  

3) Větší propagace činnosti klubu bude ze strany školy zajištěna seznámením primánů s 
přístupem do klubu vždy na začátku školního roku. 



Spolek přátel Malostranského gymnázia  IČ: 63837048 
Josefská 7, 118 Praha 1  BÚ: KB Praha 1, č.ú.: 19-5438080247/0100 

 
4. Hospodaření SPMG. Byly předloženy výsledky hospodaření za rok 2018, které jsou již zveřejněny na 

webu.  
 

5. Rekapitulace zaplacených příspěvků: aktuální stav nebyl zpracován (poslední je k 31.12.2018). 
Seznam bude připraven a bude předán třídním učitelům před třídními schůzkami.  

 
6. Maturitní ples: bylo předloženo vyúčtování výsledku hospodaření maturitního plesu 2018/2019. 

Výsledná ztráta je 1 016,- Kč. 

PLES 2019 - rekapitulace 
Příjmy:  194 950- Kč (vstupenky: 181 000,-Kč, vstupenky učitelů: 13 950,- Kč) 
Výdaje:  195 966,- Kč (pronájem sálu: 133 100,- Kč; OSA: 18 150,- Kč; … ) 

 
Zástupci tříd byli informováni o přípravách plesu 2019/2020. Bylo zdůrazněno, že má-li se předejít 
zmatkům a nedorozuměním, je nutné ples začít organizovat již od září, tj. cca 1,5 roku dopředu.  

 
7. Poskytnuté dary 

a) Byla předložena rekapitulace poskytnutých darů za uplynulá období včetně přehledu využití 
poskytnutého daru škole. 

b) Přehled darů na webu bude aktualizován do jediného souboru se všemi obdobími.  
 

8. Plánované hospodaření a poskytnutí darů v roce 2019. Bez změny, tedy dle schváleného plánu valnou 
hromadou dne 5.11.2018. 
 

9. Různé 
a) Info koutky (přístup k rozvrhu a jeho změnám) – funguji/nefungují – bude ověřeno, zda 

opravdu fungují. Pan ředitel zdůraznil, že poruchovost zařízení je velká a jejich využití je malé 
a do budoucna bude zváženo v jaké formě (a zda vůbec) budou dále provozovány.  

b) Diskuse k wifi. MALGYM: ze strany školy není plánováno zřízení wifi přístupné pro studenty.  
c) Pan ředitel informoval o podaných přihláškách k přijímacímu řízení do prim (cca 640 

přihlášek). Oproti předchozím ročníkům došlo k výraznému navýšení zájmu o studium na 
škole.  

 

 

 


