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Vážení a milí přátelé,  
 
Vítám vás na stránkách Výroční zprávy Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově za 
rok 2014. Tímto rokem jsme již překročili dvacet let svého trvání. Tady si dovolím malé 
odbočení - dvacet let v dějinách není tak dlouhá doba, dějiny této země však paradoxně 
poznamenala právě dvacetiletá období. Ať už znamenala konec nadějím v roce 1948 či 1968 
nebo naopak konec totalitní moci, jako tomu bylo v roce 1989. Dvacet let v dějinách 
občanského sdružení je již pěkným kusem dobré práce, kterou členové odvádějí, aby naplnili 
cíle, které si při svém vzniku vytýčili. 
 
Dopad „dvacítky“ pomyslně zasáhl i náš Klub, který se díky novému občanskému zákoníku 
stal po dvaadvaceti letech, v lednu roku 2014, spolkem. Jsem přesvědčen, že tato změna 
nijak neovlivní kvalitu jeho fungování, neboť míra nadšení pro věc, pracovitost, aktivita a 
úspěšnost nezávisí na změně názvu, ale na lidech, kteří jsou ochotni a schopni onomu 
společenství prospět. Děkuji všem našim studentům – absolventům, kteří svými úspěchy 
dělají čest gymnáziu a tím i Klubu. Děkuji i našim zaměstnancům, pracovníkům ICM, za jejich 
obětavou práci pro Klub, nápady a aktivity, které pro návštěvníky informačního centra 
celoročně připravují. 
 
Chci poděkovat všem těm, kteří byli a jsou po léta našimi kolegy a spolupracovníky. Dík patří 
i těm, kteří se toho nedožili. Jsou a budou přítomni v paměti nás, kterým se nezaslouženě 
dostalo více času. Budoucnost závisí na těch, kteří ji budou tvořit, na generaci, která již 
nemusela ve svém rozhodování činit kompromisy. Na generaci, která si ovšem bude této 
svobody vážit a bude ji ostražitě chránit. 
 
 
 Ing. František Hynek 
 předseda spolku 
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Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově spojuje ve své 
činnosti několik různých oblastí podpory výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského 
gymnázia, které si Klub při svém vzniku vytýčil: podpora materiálního, kulturního a 
společenského zázemí školy, vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelné využívání 
pro potřeby studentů a také rozšíření své působnosti i směrem k široké veřejnosti.  Činnost 
směrem k veřejnosti a občanům spočívá především v aktivitách Informačního centra pro 
mládež, jehož je KSRaP zřizovatelem a jehož činnosti bude věnována samostatná část výroční 
zprávy. Od 1. ledna 2014 se naše občanské sdružení v souladu s platností NOZ 
transformovalo na spolek. S úpravou názvu a stanov spolku počítáme během roku 2015. 
 

Průběh a výsledky všech aktivit předkládá Rada 
Klubu vždy na Valné hromadě, která je nejvyšším 
orgánem spolku, a schválila Zprávu o hospodaření 
spolku za rok 2013, Zprávu o činnosti, rozpočet pro 
rok 2014, plán práce i hodnocení významných akcí 
Klubu. 
 
Valná hromada také volí zástupce rodičů studentů 
jednotlivých tříd do Rady KSRaP CMG, která ze 
svého středu volí předsedu a jednatele, kteří jsou 

statutárním orgánem spolku s právem jednat jménem 
spolku. Další funkce v Radě jsou pokladník a 
zapisovatel, zvláštním voleným orgánem je revizní 
komise, kterou schvaluje Valná hromada. Rada se 
schází pětkrát ročně a jejím úkolem je především 
připravovat jednotlivé projekty, organizačně, technicky 
i finančně zabezpečovat jednotlivé činnosti, vyúčtovat 
dotace a finanční příspěvky, připravit Výroční zprávu, 
plán práce, rozpočet na kalendářní rok, atd.  
 
V kalendářním roce 2014 byla činnost Klubu finančně zabezpečena především z dotací, darů, 
výběrem členských příspěvků a ziskových aktivit (Ples CMG). Na členských příspěvcích jsme 
v roce 2014 vybrali celkem 60 900 Kč a na finančních darech jsme obdrželi částku celkem 

34 461 Kč. Dotace a příspěvky na činnost tvoří 
převážnou část příjmů, z nichž jsou financovány 
aktivity Klubu a které pokrývají z podstatné části 
mzdové náklady na personální zabezpečení 
Informačního centra pro mládež. Nejvyšší částkou, 
394 000 Kč, se na pokrytí mzdových a částečně 
provozních nákladů podílelo MŠMT. Kromě toho 
jsme uspěli i se žádostí o mimořádnou dotaci 
v programu věnovanému informacím „Co ti brání 
v podnikání“ ve výši 18 500 Kč. 
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Statutární město Olomouc nám opět přispělo částkou 25 000 Kč z projektu Europe Direct. Ze 
schválených dotací poskytovaných Českou národní agenturou Mládež jsme zabezpečovali 
pobyt a činnost zahraničních účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci 
s dětmi a mládeží a přispívají k posilování jazykových a komunikačních znalostí. Statutární 
město Prostějov poskytlo 5 000 Kč na projekt „Chci být dobrovolníkem“. Vyúčtování všech 
poskytnutých dotací a finančních příspěvků bylo podáno vždy v řádném termínu. 

  
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na 
akce školy. V roce 2014 jsme přispěli studentům na účast na lyžařském kurzu. 

 
Pravidelnými akcemi Cyrilometodějského 
gymnázia, na které Klub také přispívá, jsou i 
exkurze a duchovní obnovy jednotlivých tříd. O 
příspěvek ze studentského fondu na akce školy 
či Klubu může požádat žák nebo jeho zákonný 
zástupce. Účelem fondu je umožnit všem 
žákům účast na výukových kurzech, exkurzích a 
zájezdech, pokud by finanční stránka akce měla 
být jedinou překážkou, proč by se žák nemohl 
akce zúčastnit. 
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Odměnili jsme studenta maturitního ročníku za mimořádný výkon během studia a pro 
nejlepší studenty z každého ročníku jsme 
připravili odměny formou knižních poukázek. 
Celkem bylo ze studentského fondu 
vyplaceno 11 300 Kč.  
 
Největší kulturně společenskou událostí bývá 
Reprezentační ples CMG u příležitosti 
stužkování maturitního ročníku a ze zisku 
Plesu 2014 byla studentům oktávy 
poukázána částka 14 614 Kč. 
 

 
 
Zvláštní pozornost věnujeme též Zahradní slavnosti pořádané na závěr maturit, kdy se 
všichni přátelé Klubu, gymnázia, rodiče, studenti, pedagogové a významní hosté sejdou 
k neformálnímu setkání na Rajské zahradě při chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově jako 
poděkování všem rodičům, přátelům, dárcům a příznivcům. Početnou skupinu tvoří již 
pravidelně bývalí studenti a absolventi školy, kteří se rádi vracejí a setkávají s učiteli a 
bývalými spolužáky. Naše pozvání přijali i ministr zemědělství Marian Jurečka a primátor 
města Prostějova Miroslav Pišťák (na snímcích dole). 
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Účetnictví našeho spolku je vedeno v účetním programu Pohoda. Účetní rok byl řádně 
uzavřen k 31. 12. 2014 a veškeré doklady byly předány daňové poradkyni ke zpracování. 
Přiznání k dani z příjmu PO se všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno v souladu 
s platnými zákony a v řádném termínu. V roce 2014 byla v organizaci provedena kontrola 
MŠMT o hospodaření a nakládání s dotacemi. Kontrolou nebyly shledány závady a potvrdily 
správnost účtování.  Výsledek kontroly byly projednány na zasedání Rady Klubu a protokol 
o výsledku kontroly byly uloženy do archívu.  
 
V roce 2014 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí: 
 
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM, mimořádná dotace „Co ti brání v podnikání“  
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba                        
Statutární město Olomouc – Europe Direct 
Statutární město Prostějov – projekt „Chci být dobrovolníkem“ 
 
 
Členství v KSRaP je nadále otevřené všem zájemcům, nejen rodičům studentů, členský 
příspěvek byl v roce 2014 ponechán ve výši 300 Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen 
jeden členský příspěvek. 
 
Podrobnější informace aktualizujeme na webových stránkách Cyrilometodějského gymnázia 
a mateřské školy v Prostějově – www.cmgpv.cz a Informačního centra pro mládež –
 www.icmprostejov.cz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cmgpv.cz/
http://www.icmprostejov.cz/
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ICM Prostějov v roce 2014 
 
 

Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde mladí lidé získávají jednoduše 
a bezplatně informace z oblastí, které je zajímají. Jedná se především o tyto oblasti: 
vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež 
a EU. Návštěvníkům dále ICM Prostějov nabízí poradenství a řadu navazujících služeb 
a aktivit, určených nejen pro mládež, ale také pro pracovníky s mládeží a širokou veřejnost.  

V roce 2014 jsme navázali na osvědčené aktivity z předchozích let (soutěže, 
workshopy, národní podvečery), ale také jsme aktualizovali naše informační letáky a brožuru 
„Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“. 

Provoz ICM Prostějov zajišťovaly v roce 2014 dvě 
pracovnice a řada dobrovolníků, včetně účastníků Evropské 
dobrovolné služby. 
 

Mezi tradiční aktivity ICM Prostějov patřily i v roce 
2014 soutěže. Na jaře 2014 proběhl sedmý ročník internetové 
soutěže „Evropská unie v otázkách“ a nová soutěž „Básni 
s Íčkem“, spojená s Týdnem internetu zdarma, který jsme 
v tomto roce uspořádali u příležitosti Světového dne poezie. 

V listopadu 2015 jsme uspořádali již desátý ročník 
soutěže „Dobrodružství s počítačem“ a koncem roku se 
uskutečnil pátý ročník internetové soutěže „Co skrývá web 
ICM“.  

 ICM Prostějov se také zapojilo do celorepublikové 
kampaně „Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?“, zaměřené na podporu 
podnikavosti mladých lidí a jejich motivaci 
k podnikání. Součástí kampaně byl i Den 
otevřených dveří ICM, který proběhl 11. září 
2014. V návaznosti na téma podnikání jsme 
návštěvníkům nabídli možnost sestavit si vlastní 
„podnikatelskou složku“ z informačních 
materiálů Úřadu práce ČR, Živnostenského 
úřadu, Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, Europe Direct Olomouc apod., 
doplněnou o tematické propagační kancelářské 
předměty. Do samotného ICM zavítalo v tento 
den třicet tři návštěvníků. 

 Zájem ze strany veřejnosti byl pak především 
o konverzace v cizích jazycích a o jazykové tandemy, 
které jsme pořádali ve spolupráci s účastnice Evropské 
dobrovolné služby – Lucií Ballon z Francie a Laurou 
Kapitza z Německa. Během roku jsme zorganizovali také 
několik tvořivých dílen, např. valentýnský workshop, 
adventní dílny, nebo Noc s Andresenem, které se 
zúčastnilo dvacet tři dětí ve věku od 6 do 12 let.  
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Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov byla také prezentace ICM, jeho aktivit 
i celého informačního systému pro mládež v ČR na tradičních akcích pro mládež a širokou 
veřejnost. Zdařilou byla zejména expozice na multikulturním festivalu STARTfest v Želči, na 
Setkání všech generací v Prostějově či na Burze volného času či Scholarisu v Prostějově 
a Olomouci.  

Tradičně pořádané Dny internetu zdarma byly určeny široké veřejnosti a měly nejen 
prezentační, ale především informační charakter. V roce 2014 jsme využili např. tyto 
významné dny – Světový den sdělovacích prostředků, Mezinárodní den ochrany ozónové 
vrstvy, Mezinárodní den zvířat nebo Světový den dětství.  

Rok 2014 byl pro ICM Prostějov úspěšný i v oblasti seminářů a prezentací 
realizovaných na základních i středních školách, a to nejen v Prostějově. Na základních 
školách jsme ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání prezentovali portál 
Infoabsolvent.cz, určený zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol. Střední školy pak měly 
zájem o semináře na téma mobility mladých lidí v rámci EU a dobrovolnictví. 

Pracovníci a dobrovolníci ICM Prostějov se v roce 2014 také vzdělávali v oblastech, 
které jsou důležité pro jejich kvalitní práci, a to jak absolvováním řady seminářů a workshopů 
(např. seminář Základy fundraisingu nebo Autorské právo), tak samostudiem.  
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Webové stránky ICM Prostějov 
(www.icmprostejov.cz) zaznamenaly v roce 2014 víc jak 
40 000 návštěv. Stránka ICM Prostějov na Facebooku 
(www.facebook.com/icmprostejov) měla 241 fanoušků 
a účet na Twitteru (www.twitter.com/icmprostejov) 
sledovalo 66 uživatelů této sociální sítě.   

 
ICM Prostějov také pravidelně připravovalo měsíční 

Zpravodaj ICM Prostějov, který byl zasílán na střední 
a základní školy v Prostějově, médiím a dalším zájemcům. 
Tento zpravodaj nabízí nejen přehled našich plánovaných 
aktivit, ale také informace o chystaných akcích na 
Prostějovsku a další zajímavé tipy z celé ČR i ze světa. 
Týdenní zpravodaj „Prostijovsky novinke“, který shrnuje 

informace o aktuálním dění na Prostějovsku, je ke stažení z webu ICM Prostějov. Dalším 
pravidelně rozesílaným informačním materiálem je měsíční zpravodaj s názvem Nabídka 
a tipy pro pedagogy a pracovníky s mládeží, který shrnuje nabídku našeho ICM směrem 
k pracovníkům s mládeží, ale také zajímavé nabídky dalších 
organizací, např. zajímavá školení, informační portály nebo 
nové publikace. 

 
V roce 2014 jsme také zaktualizovali brožuru 

o možnostech dobrovolnictví v Olomouckém kraji s názvem 
„Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“ a rozšířili 
jsme ji o informace týkající se dobrovolnictví v rámci ČR 
nebo v zahraničí. Brožura obsahuje ve své aktualizované 
podobě katalog 27 organizací, z toho je 7 organizací 
z Prostějova, které ke své činnosti potřebují dobrovolníky. 
Tisk brožury byl finančně podpořen v rámci veřejné finanční 
podpory Zdravého města Prostějova, v elektronické podobě 
je pak ke stažení na internetových stránkách ICM Prostějov 
(bit.ly/brozuraICM14). 
 
 V roce 2014 ICM Prostějov spolupracovalo zejména s Cyrilometodějským gymnáziem 
a MŠ v Prostějově a dalšími základními a středními školami v regionu, s  Evropskou 
informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE DIRECT Olomouc, Unií 
neziskových organizací Olomouckého kraje i s Národním informačním centrem pro mládež 
a Asociací pro podporu rozvoje ICM v ČR a mnohými dalšími.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmprostejov.cz/
http://www.facebook.com/icmprostejov
http://www.twitter.com/icmprostejov
http://bit.ly/brozuraICM14
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Co ti brání v podnikání, aneb Jsme mladí a podnikaví  
 
 

V roce 2014 proběhla v informačních centrech pro mládež 
v ČR celostátní kampaň „Právo na informace právě teď! Co ti brání 
v podnikání?“. Také ICM Prostějov se do této kampaně zapojilo svým 
projektem s názvem „Co ti brání v podnikání, aneb Jsme mladí a 
podnikaví“, který byl finančně podpořen MŠMT ČR. 

 
Během léta probíhala (online) anketa na téma „Já 

a podnikání?“, které se zúčastnilo 107 respondentů. Otázky 
v dotazníku mapovaly chuť mladých lidí začít podnikat, jejich 
informovanost z oblasti podnikání, nebo jejich zkušenosti 
s podnikáním. 

 
 Stěžejní akcí naší kampaně byla celodenní 

akce pro středoškoláky a veřejnost s názvem „Co ti 
brání v podnikání?“, která se konala 9. září 2015. 
Dopolední části se zúčastnilo celkem 174 studentů, 
a to nejen z Cyrilometodějského gymnázia, ale 
i dalších 6 středních škol z Prostějova. Odpolední 
část pak navštívilo 10 zájemců z řad veřejnosti. 

První část dopoledního i odpoledního bloku 
měla informační charakter a obsahovala 
prezentace 

např. Úvod do (živnostenského) podnikání, Příspěvky 
na rozjezd podnikání, Program Erasmus pro mladé 
podnikatele, Vědeckotechnický park UP v Olomouci, 
Možnosti podpory začínajícím podnikatelům – 
Nadační fond Dalkia ČR. Druhá část byla zaměřena na 
příklady dobré praxe a svou zkušenost s podnikáním 
prezentovali Jiří Rostecký (iParťák s.r.o., portál 
MladýPodnikatel.cz), Pavla Simonsen a Jaroslava 
Turková (Netstep.cz) a Zdeněk Novotný a Tadeáš 
Foltýn (Frigida.cz).  
  
 Na tuto akci pak ještě navázal Den otevřených dveří ICM Prostějov, který proběhl 
11.  září 2015. Kde si návštěvníci mohli také odnést informační materiály k problematice 
podnikání. 
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Dobrodružství s počítačem 2014 
 
 

Naše soutěž, která je určena žákům 4. a 5. tříd 
základních škol, oslavila v roce 2014 deset let! K tomuto 
jubileu jsme si nadělili průřezovou výstavu všemi 
předchozími ročníky. Ti, kdo ji zhlédli, mohli tak 
porovnat její vývoj, úkoly jednotlivých ročníků i nasazení 
soutěžících. Zajímavé bylo také porovnání úspěšnosti 
umístění zúčastněných škol. Mezi ty, kteří se nejčastěji 
umístili na prvních třech místech v posledních deseti 
letech, patří např. ZŠ Protivanov nebo ZŠ Krumsín.  

 
Letošního, již desátého ročníku, se zúčastnilo 108 

žáků čtvrtých a pátých tříd z dvanácti základních škol 
z prostějovského regionu, rozdělených do dvaceti sedmi 
družstev. Na všechny soutěžící čekaly čtyři soutěžní 
úkoly: malování přísloví, formátování textu, hledání na 
internetu a zvládnutí logické hry „Fireboy and 
Watergirl“. Specifikem tohoto ročníku bylo to, že hru hráli dva soutěžící najednou a bylo 
potřeba, aby u ní spolupracovali. Na památku si každý soutěžící odnesl odznáček s motivem 
této hry. 

První místo vybojovalo družstvo žáků 
čtvrté třídy ze Základní školy a mateřské školy 
Prostějov, Palacká. Získali tak dárkový balíček, 
jehož součástí byly čtyři koloběžky, věnované 
Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ 
v Prostějově, a 8GB USB flash disky, které do 
soutěže věnovala firma Habro. Svým vítězstvím 
zajistili cenu i pro ZŠ a MŠ Palacká, která 
obsahovala deskové hry, kancelářské potřeby a 
zajímavé knížky, které do soutěže věnovala 
firma Computer Media. 

Na druhé místo se probojovalo 
družstvo ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka a na třetím místě se umístilo družstvo 
žáků z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany.  

 
Všechny ceny tohoto ročníku se nám 

podařilo zajistit díky vstřícnosti našich 
sponzorů, kterými byli kromě již jmenovaných 
také INFOS Art, s.r.o., Evropská informační síť 
pro mládež EURODESK, Informační centrum 
bezpečnosti potravin a také díky podpoře ze 
strany EUROPE DIRECT Olomouc, 
Olomouckého kraje a statutárního města 
Olomouc.  
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Evropská dobrovolná služba 
 
 
 V roce 2014 působily v naší organizaci dvě dobrovolnice v rámci Evropské 
dobrovolné služby:  

• Lucie Ballon z Francie (4. 9. 2013 – 27. 8. 2014) a  
• Laura Kapitza z Německa (4. 11. 2013 – 31. 8.2014). 

 
Lucie Ballon nabídla mladým lidem i veřejnosti 

anglickou a francouzskou konverzaci, ale také jazykové 
tandemy. Aktivně prezentovala ICM a Evropskou dobrovolnou 
službu, např. na Dnu Evropy v Olomouci nebo na Setkání 
všech generací v Prostějově. Podílela se také seminářích 
SYTYKIA a HYHO pro středoškoláky, a společně s Laurou 
připravila pro studenty CMG i 
veřejnost jarní kreativní 
workshopy, Noc s Andersenem 
nebo Jazykové léto s ICM.  
 

Laura Kapitza vedla 
samostatně anglickou a 

německou konverzaci pro veřejnost a zájemcům také nabídla 
jazykové tandemy. Samostatně si připravovala besedy o 
Německu pro studenty Cyrilometodějského gymnázia a 
Reálného gymnázia. Společně s Lucií vytvářela anglický 
zpravodaj E-VoiceS, prezentovala ICM, Evropskou dobrovolnou 
službu a workcampy na seminářích pro středoškoláky nebo 

např. na festivalu 
STARTfestu v Želči. Společně také vytvořily a 
připravily na prázdniny výstavu EU v kostce. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Městské evropské informační středisko Prostějov  
 
 

Témata aktivit Městského evropského 
informačního střediska (MEIS) Prostějov, které působí při 
ICM Prostějov, reflektovala v uplynulém období význačné 
události roku 2014. V naší činnosti jsme především kladli 
důraz na témata související s volbami do Evropského 
parlamentu, desátým výročím vstupu ČR do EU, ale 
nezapomněli jsme ani na podporu a propagaci mobility 
mladých lidí v rámci EU. Na tyto aktivity získalo MEIS 
Prostějov prostřednictvím Europe Direct Olomouc v roce 
2014 finanční podporu ve výši 25 000 Kč.   
 
 Vedle našich tradičních internetových soutěží 
„Evropská unie v otázkách 7“ a „Co skrývá web ICM“ jsme 
se zapojili do prvního ročníku letní soutěže „Letní 
putování po Olomouckém kraji“. Koordinátorem této 
soutěže byl Europe Direct Olomouc. Důslední soutěžící mohli díky této soutěži poznat 
všechna Městská evropská informační střediska v Olomouckém kraji. V MEIS Prostějov jsme 
vydali po dobu trvání soutěže 83 hracích karet a 42 návštěvníkům jsme po správně 
zodpovězené otázce jejich hrací karty potvrdili a odměnili je drobným suvenýrem.  
 
 Naši činnost jsme prezentovali také na celé řadě akcí určených pro širokou veřejnost:  
STARTfest Želeč, Setkání všech generací, Burza volného času (dříve Prostějovský veletrh 
zábavy), Den otevřených dveří MEIS/ICM Prostějov, Scholaris Prostějov a Scholaris Olomouc 
nebo v rámci soutěže Dobrodružství s počítačem. 
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Výroční zpráva o hospodaření 2014 
   
a)   Příjmy 

 1. Členské příspěvky  60 900   
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 145 936   
3. Dary 34 461   
4. Úroky 203   
5 Příjmy z grantů a dotací 546 754   
6 Tržby za služby /ICM, / 196 798   
7 P ř í j m y    c e l k e m 985 052   

 
 

  
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   b)    Výdaje   

1. Mzdové náklady + OON  418 481   
2. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 132 622   
3. Poplatky (banka, daně) 5 866   

4. 
Služby (nájem, energie, tisk,účetnictví, software, webhosting, náklady 
ples, ost.) 248 095   

5. Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM) 76 280   
6. Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům, soutěže) 19 470   
7. Reprezentace 5 595   
8. Odpisy 1 616   
10 V ý d a j e     c e l k e m 908 025   

   Hospodářský výsledek – zisk 77 027 Kč. 

V roce 2014 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:  
MŠMT ČR - nebyly zjištěny žádné nedostatky 

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou. 

Členské příspěvky  
6% 

Příjmy ples 
(vstupné, tombola, 

dary, reklama) 
15% 

Dary 
3% 

Úroky 
0% 

Příjmy z grantů a 
dotací 
56% 

Tržby za služby 
(ICM) 20% 
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Složení Rady Klubu ve školním roce 2014/2015 
 
 
Předseda:   Ing. František Hynek 
Jednatelka:  Mgr. Martina Šubčíková 
Pokladník:   Mgr. Jitka Hubáčková 
Zapisovatel:   paní Daniela Tobolová 
Kontrolní komise:  paní Hana Reiterová, Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Alice Janíková 
 

Členové - zástupci tříd 
Třída Zástupci 

I. Ing. A. Janíková, Ing. Petr Zbožínek   
II. Mgr. Magdalena Latýnová, Ing. Zdeněk Smékal, pan Pavel Šmidra  

III. Mgr. Iveta Frýbortová, pan Pavel Neckař 
IV. Mgr. Adámková Kateřina, MUDr. Barbora Baťková 
V. Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová 

VI. paní Anna Češková, Ing. František Hynek 
VII. Ing. Michaela Lošťáková, paní Marie Richterová,  

VIII. paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský 
 
Zástupci MŠ: 
Ing. Oto Přibyl, Mgr. Liliana Pospíšilová 
Zástupci zřizovatele: 
o. Ing. Jaroslav Němec SDB, o. Petr Matula SDB, o. Mgr. Leo Červenka 
Zástupci školy: 
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Pavel Polcr 
 
Další členové:  
PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Zbyněk Švécar 
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