
Zpráva o činnosti Gymnazijní společnosti z.s.  
za školní rok 2016/2017 

Předchozí valná hromada GS proběhla 20. 9. 2016. Na této valné hromadě došlo ke 
schválení změny minimální výše členských příspěvků pro studenty, kteří ukončují 
nebo zahajují studium v příslušném kalendářním roce, na 200 Kč. Také jsme se 
věnovali přípravě voleb vedení GS na další tříleté funkční období. 

Na podzim 2016 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci pro 
studenty gymnázia. S žádostí o pomoc se na Gymnazijní společnost z.s. obrátilo 
5 členů GS s celkem šesti žádostmi. Celkem bylo vyplaceno 11 500 Kč na lyžařské 
kurzy a vodácký kurz.  

Na konci listopadu roku 2016 byly předány odměny úspěšným studentům 
v předmětových olympiádách a soutěžích ve školním roce 2015/2016. Celkem bylo na 
odměnách vyplaceno 10 000 Kč. 

Na přelomu listopadu a prosince 2016 proběhly volby vedení GS na funkční období 
2017-2019. Do Rady GS bylo zvoleno prvních 6 členů, tj. Mgr. Martin Dojiva, 
Mgr. Radek Malý, Mgr. Radek Hakl, Mgr. Lenka Mášová, RNDr. Lenka Krejčíková, 
PhDr. Jan Ondroušek. Členem Rady GS je jako zástupce Gymnázia T. G. Masaryka 
Zastávka, příspěvková organizace, ředitel gymnázia PhDr. Petr Kroutil. Na první 
schůzi Rady GS byl předsedou GS zvolen Mgr. Martin Dojiva, místopředsedou 
Mgr. Radek Hakl a pokladníkem RNDr. Lenka Krejčíková. Do RS GS byli zvoleni 
první 3 zástupci, tedy Mgr. Barbora Štreitová, Mgr. Zuzana Běhalová, Mgr. Josef 
Malý. Na první schůzi RK GS byla zvolena předsedkyní Mgr. Barbora Štreitová. 

V lednu 2017 se Gymnazijní společnost z.s. podílela na plesu školy. 

V únoru 2017 jsme vybírali členské příspěvky.  

Na přelomu února a března 2017 jsme umožnili průběh projektu Edison uhrazením 
organizačního poplatku stravování (asi 7 000 Kč). Díky tomuto projektu mohli 
studenti prohloubit své znalosti cizích jazyků v diskuzích se studenty z celého světa. 

V březnu 2017 jsme podali u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání za rok 
2016. Daň byla nulová. 

V květnu Gymnazijní společnost z.s. podpořila maturanty drobným občerstvením a 
přispěla na pronájem prostor pro maturitní večírky. 

V průběhu roku jsme podpořili cesty našich studentů na sportovní soutěže a podpořili 
jejich účast v předmětových olympiádách a soutěžích.  

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 2017. Dále podporujeme zapojení 
studentů do sportovních soutěží příspěvkem do AŠSK. 

Velkou investicí v závěru roku 2016 byl nákup ozvučovací techniky pro školní akce asi 
za 32 000 Kč. 

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 2017 jsme získali 28 200 Kč, nehmotné dary v podobě pronájmů 
obecních prostor jsme dostali od obce Zastávka.  

V září 2017 jsme uspořádali tuto valnou hromadu. 

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

 
 
 
 
 Mgr. Martin Dojiva 
 předseda GS 


