
Zpráva o činnosti Gymnazijní společnosti z.s.  
za školní rok 2015/2016 

Předchozí valná hromada GS proběhla 29. 9. 2015. Na této valné hromadě 
došlo ke schválení nových stanov a přeměně z občanského sdružení na spolek. 
Následně byla podána žádost o zápis do rejstříku spolků. Od 4. 11. 2015 jsme oficiálně 
zapsaným spolkem. 

Na podzim 2015 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci 
pro studenty gymnázia. S žádostí o pomoc se na Gymnazijní společnost z.s. obrátili 
4 členové GS s celkem šesti žádostmi. Celkem bylo vyplaceno 14 000 Kč na lyžařské 
kurzy, zahraniční exkurzi a vodácký kurz.  

Na konci listopadu roku 2015 byly předány odměny úspěšným studentům 
v předmětových olympiádách a soutěžích ve školním roce 2014/2015. Celkem bylo na 
odměnách vyplaceno 11 800 Kč. 

V lednu 2016 se Gymnazijní společnost z.s. podílela na plesu školy. 

V únoru 2016 jsme vybírali členské příspěvky. S novým termínem se objevil 
problém s platbou v prvních ročnících a u maturantů. Proto na letošní valné hromadě 
navrhneme změnu výše členských příspěvků pro tyto ročníky na 200 Kč. 

V březnu 2016 jsme podali u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání 
za rok 2015. Daň byla nulová. 

V květnu Gymnazijní společnost z.s. podpořila maturanty drobným 
občerstvením a přispěla na pronájem prostor pro maturitní večírky. Sedmi 
vynikajícím studentů jsme za jejich prospěch v průběhu studia předali odměny 
v celkové výši 7 000 Kč. 

Vzhledem k ukončení studia se svého členství v Radě GS vzdal Georgie 
Dimitrov. Na jeho místo Rada GS kooptovala Terezu Pruknerovou. 

V průběhu roku jsme podpořili cesty našich studentů na sportovní soutěže.  

Podobně jako v předchozích letech umožňujeme vydávání školního časopisu 
SCOOL!. 

Gymnazijní společnost z.s. uhradí práci psychologa na adaptačním kurzu 
prvního ročníku čtyřletého i šestiletého cyklu v září 2016. 

Podobně jako v loňském roce i letos se nám podařilo oslovit obce z okolí 
Zastávky s žádostí o příspěvek a společně se studenty jsme oslovili další dárce. Na 
dotacích a darech na rok 2016 jsme získali 38 500 Kč, nehmotné dary v podobě 
pronájmů obecních prostor jsme dostali od obce Zastávka.  

V září 2016 jsme uspořádali tuto valnou hromadu a připravujeme volby vedení 
GS na další volební období. 

 

Největším problémem Gymnazijní společnosti z.s. je zapojení žáků a jejich 
rodičů do fungování GS. 
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