Komentář k dotazům a připomínkám:
Připomínka:

Proč nebylo založení o.p.s. projednáno se všemi rodiči?

Komentář:

Hlavní výbor SRPŠ je tvořen po jednom zvoleném zástupci z každé třídy, jejich jednoznačné
vyjádření bylo dostatečné k legislativní a administrativní přípravě o.p.s. G UH. Z této přípravy
neplynula ostatním rodičům žádná povinnost. Zakládací listina byla podepsána po projednání se všemi
rodiči.

Připomínka:

Je možné vytvořit stránku o.p.s. G UH na webových stránkách školy a tam zveřejnit Statut
o.p.s. G UH?

Odpověď:

Ano, stránka bude zřízena, jejím obsahem budou mimo Statut o.p.s. i další informace z této oblasti.

Připomínka:

Proč je doporučováno zaslat dobrovolný příspěvek jednorázově na začátku studia?

Komentář:

Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu v par.15 "…umožňuje snížit základ daně o hodnotu daru
poskytnutému právnickým osobám …na financování vědy a vzdělání, podporu mládeže, na
tělovýchovné a sportovní aktivity …pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období činí alespoň
1000Kč." Možnost snížení daňového základu považujeme za vhodnou a dále vycházíme ze zkušeností
o.p.s. na jiných školách. Při příspěvku 2000Kč se projeví snížení daňového základu u naprosté většiny
daňových poplatníků snížením daně o 400Kč.

Dotaz:

Proč byla stanovena doporučovaná částka 500Kč na školní rok?

Odpověď:

V předchozích letech byla v rámci SRPŠ všemi rodiči akceptována a placena částka 250 Kč ročně.
Aktivity školy, které byly dosud z těchto prostředků hrazeny, nerozlučně patří k programu školy a
jsou žáky i rodiči požadovány. Návrh programu, který nadále chce škola pro své žáky realizovat a
není pokrýván běžnými zdroji školy, odpovídá částce 500 Kč za jednoho studenta. Proto HV SRPŠ i
rodiče na jednotlivých třídních schůzkách vyslovili obecný souhlas s navrženým programem i s
doporučovaným příspěvkem. Tato doporučovaná částka je nejmenší z příspěvků nám známých o.p.s.
na středních školách.

Dotaz:

Může doporučovaný příspěvek darovat jiná osoba než rodiče?

Odpověď:

Samozřejmě, doklad o darování vydáme na základě informace žáka na stanoveného dárce, který může
opět uplatnit snížení daně. Fond o.p.s. G UH bude přijímat i další sponzorské příspěvky, v běžném
roce zajistí vedení školy a pracovníci školy obvykle sponzorské příspěvky v částce kolem 50 tis.
korun.

Dotaz:

Nejsou prostředky o.p.s. G UH více směřovány na žáky čtyřletého studia a vyššího gymnázia než
na žáky nižšího gymnázia?

Odpověď:

Jistě ne, neboť žáci nižšího gymnázia využívají materiální základnu pro mimovýukovou a zájmovou
činnost minimálně stejně jako ostatní ( lyže, vodák, representace školy na soutěžích,…). Budeme dále
tuto problematiku sledovat a rodiče informovat.

Dotaz:

Jaké důsledky bude mít neposkytnutí příspěvku?

Odpověď:

Naprosto žádné, informaci o konkrétních poskytnutých příspěvcích bude mít pouze správní rada
o.p.s., souhrnná informace o hospodaření o.p.s. G UH bude samozřejmě zveřejněna. Sdělení rodičů o
pozdějším poskytnutí příspěvku či rozložení doporučované částky má sloužit pro správní radu jako
informace o tom, kdo hodlá zaslat příspěvek později.

Dotaz:

Nejsou prostředky o.p.s. zneužitelné?

Odpověď:

Hospodaření o.p.s. se bude řídit schváleným rozpočtem, vydání každé částky podepisuje předseda
správní rady nebo současně oba místopředsedové správní rady. O všech vydáních je informována
správní rada, kontrolu hospodaření provádí dozorčí rada.

Proti-otázka:

V čí prospěch by mohly být prostředky o.p.s. zneužity? Ve prospěch ředitele školy, učitelů školy,
členů správní rady či snad např. mohou být zneužity ve prospěch některé skupiny dětí?
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Dotaz:

Proč jsou do dotovaných oblastí zařazeny také cestovní náklady na pedagogický dozor při
zahraničních cestách studentů?

Odpověď:

Zahraniční program školy podstatně přispívá ke geografickému, ekonomickému a společenskému
rozhledu našich studentů, významná je také praktická jazyková aktivita. Podle Vyhlášky MŠMT ČR
mohou být náklady na pedagogický dozor hrazeny pouze z příspěvků účastníků nebo ze sponzorských
darů určených konkrétně na tyto zahraniční akce. Pedagogický dozor zabezpečují buď naši
pedagogové nebo rodiče nebo další obětaví spolupracovníci. Jsou ochotni organizačně zajistit celou
akci, dále provádět náročnou činnost pedagogického dozoru v průběhu cest a dokonce jsou připraveni
polovinou řádných cestovních náhrad přispět k realizovatelnosti akcí. V roce 2001 se zahraničních
akcí zúčastnilo přes 400 žáků školy, dalších 108 absolvovalo týdenní sportovní kurz v Itálii.
Úhrada poloviny cestovních náhrad z o.p.s. zpřístupní zahraniční cesty většímu počtu studentů,
nechceme vybírat účastníky zahraničních akcí pouze podle finančních možností rodičů.

Dotaz:

Jak je to se zdaněním vybraných příspěvků? Může o.p.s. hospodařit se ziskem?

Odpověď:

Obecně prospěšná společnost G UH je založena podle Zákona č.248/95 Sb., její hospodaření se řídí
ustanovením hlavy 5 uvedeného zákona. Podrobnější informace poskytne hospodářka o.p.s.
p.Bilíková.

V Uh.Hradišti, 1.12.2001

JUDr. Jitka Šťastná
předsedkyně správní rady o.p.s.
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doc. RNDr. Zdeněk Botek,CSc
ředitel školy

