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Výroční zpráva obsahuje                              Výroční zprávu schválila správní rada 

4 stránky                                                        na jednání rady dne:                             

  

                                                                       Vyúčtování finančních prostředků 

                                                                        a výroční zprávu   

                                                                       přezkoumala dozorčí rada  

                                                                       na jednání rady dne: 
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Bílinské gymnázium obecně prospěšnou společnost se sídlem 
v Bílině, Břežánská 62/9 zřídil statutární zástupce Gymnázia 
v Bílině.  
V rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem v oddílu O, vložce číslo 55 je zapsána 
10. března 1999. 
 
Posláním této o.p.s. je finanční a materiálová podpora aktivit 
žáků Gymnázia v Bílině.  
Jedná se zejména o: 

- netradiční formy a metody výuky 
- kulturní, sportovní a jiné akce školy 
- zlepšování životního prostředí školy 
- slavnostní a tradiční akce školy 

         
Finančními zdroji jsou zejména: 

- dary právnických a fyzických osob, rodičů a žáků školy 
- finanční prostředky státních orgánů /dotace/ 
- výtěžek z kulturních a sportovních akcí  

Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu  
u Komerční banky, expozitura Bílina  č.ú. 27-3235630297/0100 
Finanční prostředky se čerpají pouze ke splnění cílů o.p.s. 
 
Statutárním orgánem je tříčlenná správní rada, jejímž úkolem je 
zajištění činnosti tak, aby byl zachován účel, pro který byla o.p.s. 
založena. Schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. 
Jejími členy jsou: 
Mgr. Miroslava Auliková, zás. řed. školy předsedkyně správní 
rady 
Ing. Kateřina Volmanová – hospodářka školy – hospodářka 
Hana Sedláková, rodič - člen 
Kontrolním orgánem o.p.s. je tříčlenná dozorčí rada, která 
přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s. Dohlíží 
na to, že o.p.s vyvíjí činnost v souladu se zákony a statutem 
společnosti. 
Jejími členy jsou: 
Veronika Málišová, rodič – předseda rady 
Michaela Tieze, rodič – člen 
Mgr. Helena Pátková, učitelka - člen 
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Přehled činností ve školním roce 2016/2017 
 

příspěvek čerpání na dopravu  
- přírodopisná exkurze Hradecko 
- pohár rozhlasu 
- přírodopisná exkurze Most 
- matematická olympiáda Most 
- fyzikální olympiáda Most 
- biologická olympiáda Most 
- halová kopaná Krupka 
- olympiáda zeměpis Teplice 
- olympiáda český jazyk Most 
- divadelní představení Most 
- doprava Národní divadlo Praha 
- okresní finále florbal Krupka 
- volejbal Teplice 
- atletický čtyřboj Teplice 
-  

čerpání na startovné 
- pohár Corny 
- atletický čtyřboj 
- Florbal okresní kolo 
- okresní kolo volejbal 
- okresní kolo halové kopané 
- florbal Teplice 
- Pohár rozhlasu 
 

 
byly pořádány soutěže a společnost koupila odměny vítězům 
 

- Odměny ŠVP 
- Odměny fotosoutěž školního časopisu Monokl 
- odměny Den školy 
-  

 
čerpání na školní výlety 

- všechny třídy 
 
Kulturní akce 

- Přednáška – vzpomínky na socialismus 
- studentská akademie 
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U příležitosti ukončení školního 20015/2016 za vzornou 
reprezentaci školy a velmi dobré výsledky ve studiu byly 
studentům poskytnuty poukázky na nákup v papírnictví v celkové 
hodnotě 10 950,- Kč (hodnoty poukázek byly 50 Kč, 100 Kč a 150 
Kč. 
 

 
 

Finanční hospodaření 
Společnost obdržela dotace od města Bílina v celkové částce 
 15 000,- Kč. Z toho bylo vyčerpáno 15 000,- Kč. Tato dotace 
byla použita třídenní přírodovědně  - technicko – historickou 
exkurzi ve dnech 07. – 09. 06. 2017 
 
Dále dotace na exkurzi do Polska v celkové částce 5000,- Kč. 
Z toho bylo vyčerpáno 5000,- Kč 
 
 
Studenti Gymnázia v Bílině přispěli na činnost této společnosti 
celkem částkou 35 400,-Kč. 
Všechny příspěvky na činnost společnosti jsou přijímány na 
základě smlouvy o finančním daru. 
Všechna čerpání jsou poskytována na základě žádosti, kterou 
schvaluje člen správní rady. 
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnici pro 
neziskové organizace.  
Pohledávky ani závazky společnost nemá. 
O.p.s. nemá zaměstnance, ani neprovozuje vedlejší hospodářskou 
činnost.  
Drobný majetek, který byl nakoupen z příspěvků finančních darů, 
byl bezplatně převeden do evidence Gymnázia Bílina a je užíván 
žáky a členy přírodovědného kroužku. 
Prvořadým úkolem společnosti je získávání dotací a finančních 
darů, bez kterých by jinak nemohla plnit cíle, pro které byla 
založena. 


