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INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Fond přátel Gymnázia, o. p. s.  

736 01 Havířov-Město, Komenského 2 

IČ: 25831054, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu O, vložce 51  

Číslo bankovního účtu: 151 721 796 / 0300  

Datum vzniku společnosti: 22. únor 1999  

Dle notářského zápisu ze dne 19. 6. 2013 o rozhodnutí zakladatele obecně prospěšné 

společnosti Fond přátel Gymnázia, o. p. s. (Část A), dále pak o rozhodnutí o změně zakládací 

listiny o založení obecně prospěšné společnosti Fond přátel Gymnázia, o. p. s. (Část B):  

- řízení společnosti funguje na základě rozhodnutí dle výše uvedeného notářského zápisu ze 

dne 19. 6. 2013 (NZ 556/2013) o rozhodnutí zakladatele obecně prospěšné společnosti Fond 

přátel Gymnázia, o. p. s. (Část A), dále pak o rozhodnutí o změně zakládací listiny o založení 

obecně prospěšné společnosti Fond přátel Gymnázia, o. p. s. (Část B)  

- podle usnesení Krajského soudu v Ostravě O51/RD36/KSOS jsou orgány společnosti: 

ředitel:  Mgr. Kateřina Šigutová  (od 24. 6. 2016 do 24. 6. 2019)  

 PaedDr. Vít Tomis  (od 25. 6. 2019) 

správní rada: Mgr. Aleš Chupáč  (od 24. 6. 2016 do 17. 6. 2019) – předseda  

 Mgr. Jiří Sedlařík  (od 18. 6. 2019) – předseda  

 Mgr. Alexandra Bouchalová (od 17. 6. 2016)  

 Mgr. Hana Chlebečková  (od 17. 6. 2016)  

dozorčí rada:  Mgr. David Polák  (od 19. 11. 2016) – předseda  

 Mgr. Adam Supík  (od 19. 11. 2016)  

 Mgr. Tomáš Pilch  (od 19. 11. 2016)  

Činnost obecně prospěšné společnosti řídí její správní rada, která je zodpovědná dozorčí radě. 

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. Jménem společnosti jedná a 

podepisuje ředitel samostatně. 
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Veškeré prostředky společnosti jsou vynakládány  

- na modernizaci školy, výuky, prostor, estetizaci školy, technické zabezpečení atd. v případě, 

že tyto výdaje nemůže škola hradit ze svých provozních a investičních prostředků. Tyto 

prostředky mohou být vynaloženy i pro sdružené financování spolu se školou;  

- na školní aktivity žáků (cestovné žáků a jejich doprovodu na soutěže, odměny za úspěchy 

v soutěžích, pomůcky aj.); 

- na pomoc sociálně slabým či jinak znevýhodněným žákům (příspěvky na učebnice, exkurze, 

sportovní kurzy) na základě žádosti, čestného prohlášení (případně konzultace s příslušným 

úřadem);  

- na podporu aktivit, které organizují nebo spoluorganizují žáci školy.  

 

Základní vnitřní pravidla fungování obecně prospěšné společnosti Fond přátel 

Gymnázia, o. p. s., se kterými byli seznámeni všichni pedagogové školy, byla schválena správní 

radou 27. 6. 2017. Tato byla předána všem učitelům k dispozici v elektronické podobě a jsou 

v originálu uložena u ředitele společnosti.  

V roce 2019 se Fond přátel Gymnázia, o. p. s. soustředil na shromáždění prostředků na 

podporu účasti studentů na sportovních a předmětových soutěžích a na zajištění finančních 

prostředků na oslavy 50. výročí Gymnázia, které se uskutečnilo v říjnu 2019.  

Fond také získal prostředky na podporu pěveckého sboru školy. Dále ocenil žáky, kteří se 

podíleli na reprezentaci školy a rozdělil jim za reprezentaci ve školním roce 2018/2019 na 

odměnách částku =13 999Kč.  

Finanční prostředky byly získány z příspěvků rodičů žáků školy a ze sponzorských darů. 
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Zpráva o hospodaření FPG od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Příjmy 

1. Stav fondu ke dni 1. 1. 2019 ............................................................................367 623,25 Kč 

2. Příspěvky do FPG (dopl. za 18/19 + 19/20) .....................................................118 000,00 Kč 

3. Dary Majáles 2019 ............................................................................................. 23 000,00 Kč 

4. Dary Majáles 2020 ............................................................................................... 5 500,00 Kč 

5. Dary oslavy 50. výročí ......................................................................................195 885,00 Kč 

6. Dary na činnost .................................................................................................. 20 000,00 Kč 

7. Kladný úrok .............................................................................................................110,46 Kč 

8. Dar na činnost časopisu Komár ........................................................................... 5 000,00 Kč 

Příjmy celkem .............................................................................................. 735 177,53 Kč 

 

Výdaje 

1. Nákup spotřebního materiálu ............................................................................. 1 021,00 Kč 

2. Jízdné, startovné, poplatky za soutěže ............................................................... 7 068,00 Kč 

3. Odměny žákům za umístění v soutěžích ........................................................... 13 999,00 Kč 

4. Poplatky za vedení účtu, poštovné ..................................................................... 4 660,00 Kč 

5. Materiální pomoc škole ..................................................................................... 19 786,15 Kč 

6. Náklady na soutěže: nákup cen, občerstvení .........................................................918,00 Kč 

7. Daňový poradce - DP 2018 .................................................................................. 1 000,00 Kč 

8. Majáles 2019 ..................................................................................................... 22 815,60 Kč 

9. Oslavy 50. výročí GKH......................................................................................283 828,89 Kč 

10. Příspěvek potřebným .......................................................................................... 1 009,00 Kč 

11. Čerpání daru na činnost školního časopisu Komár ............................................. 5 000,00 Kč 

Výdaje celkem ............................................................................................... 361 105,64 Kč 

 

Zůstatek ke dni 31. 12. 2019 ........................................................................... 374 071,89 Kč 

Z toho pokladna ................ 82 887,00 Kč 

 BÚ ........................291 184,89 Kč 

 

Zprávu o hospodaření zpracovala Mgr. Alexandra Bouchalová, hospodářka FPG. 
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Výroční zprávu za rok 2019 předkládá ředitel obecně prospěšné společnosti Fond přátel 

Gymnázia, o. p. s. 

 
V Havířově 15. 5. 2020 
 
 
 Vít Tomis 
 ředitel, Fond přátel Gymnázia, o. p. s. 
 
 
 
 
 

VYJÁDŘENÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI 
 
 
Výroční zpráva byla správní radou společnosti projednána dne  ................................................  

Správní rada obecně prospěšné společnosti Fond přátel Gymnázia, o. p. s., s výše 

uvedenou výroční zprávou, kterou předkládá ředitel společnosti Vít Tomis, 

souhlasí    -    nesouhlasí 
 

Odůvodnění nesouhlasu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................................   ..............................................   ..........................................  

 Mgr. Hana Chlebečková Mgr. Alexandra Bouchalová Mgr. Jiří Sedlařík 

 člen člen předseda 
 správní rady správní rady správní rady 

podepsáno

15. 5. 2020

---------------------

podepsáno podepsáno podepsáno


