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1. Úvodní slovo
Tato výroční zpráva je vypracována dle zákona č. 248/1995 Sb. § 20 – 21.
Obecně prospěšná společnost je podle zákona o nadacích a nadačních fondech nástupcem
Nadace Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli. K přeměně Nadace Gymnázia A. Jiráska na obecně
prospěšnou společnost došlo ke dni 26. 4. 1999. OPS je zapsána v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada.
Správní rada i dozorčí rada má tři členy. Správní radu tvoří vždy dva zástupci rodičů žáků školy a
jeden zástupce pedagogů. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je
dozorčí rada. Správní rada i dozorčí rada má tři členy. Správní radu tvoří vždy dva zástupci rodičů
žáků školy a jeden zástupce pedagogů. V dozorčí radě pracují tři zástupci rodičů.
Poskytované služby obecně prospěšnou společností jsou spojeny s činností školy v rámci
výuky studentů, jejich zájmové, kulturní a sportovní činnosti. Jedná se o
•

příspěvky studentům na zájezdy, semináře, kurzy, soutěže a maturity

•

nákup učebnic a půjčovní služba studentům

•

spolupráce se školami stejného charakteru, včetně škol v zahraničí, a jinými organizacemi
Správní a dozorčí rada se schází dvakrát do roka, v dubnu a v listopadu, vždy společně se

zástupci rodičů jednotlivých tříd. Zápisy ze schůzí a přehled hospodaření je možné najít na webových
stránkách školy.

Seznam zástupců rodičů jednotlivých tříd:
třída

Jméno a příjmení

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Jana Střasáková
Eva Vostřelová
Martina Hlavsová
Milena Švábová
Michaela Knappová
Markéta Havranová
Dagmar Jirečková
Gabriela Pohorská Blažková
Markéta Drahošová
Dalena Beníšková
Marta Kašparová
Dagmar Marková
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1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení
obecně prospěšné společnosti

Název
Počáteční stav k 1.1,2018
Příjmy od zákonných zástupců
Úroky KB
Poplatky KB
Doprava žáků na akce školy
Poplatek za soutěže žáků
Nákup učebnice
USB disky – odměna žákům
Vstupenky žáků – Zlatá tretra
Účetní program
Srážková daň
Stav účtu k 31.12.2018

příjmy

výdaje

zůstatek
79 759.55

467 700.00
604.98
2 506.00
205 639.51
1 594.00
169 718.00
8 125.00
2 500.00
3 600.00
706.00
394 388.51

468 304.98

153 676.02

2. Roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
Hospodaření Obecně prospěšná společnosti při Gymnáziu v Litomyšli k 31. 12. 2017 provedla paní
Eva Kmošková.
Viz příloha č.1

3. Výrok auditora k roční účetní uzávěrce, pokud byla auditorem ověřována
4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Viz příloha č.1
5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
6. Vývoj a konečný stav fondů OPS
7. Stav a pohyb majetku a závazků OPS
Viz příloha č.2
8. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných
služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) OPS
9. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

V Litomyšli dne 25. 3. 2019
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Mgr. Ivana Hynková
ředitelka gymnázia
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