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1.  Základní údaje 

 

název Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, 

Česká 64, zapsaný spolek (dále: Spolek) 

adresa Česká 64, 370 21 České Budějovice 

 

IČO 68543964 

vedení školy předseda: Mgr. Antonín Sekyrka 

 

 

Kontakt telefon: 

úsek Česká 64: 386 356 884 

e-mail: gc@gymceska.cz 

 

 

 

Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek  
(dále: Spolek) 

Spolek byl na gymnáziu založeno v roce 1997 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružo-

vání občanů. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů. Členy jsou zákonní zástupci žáků a 

zástupci pedagogických pracovníků školy. Z příspěvků hradí Spolek především vzdělávací, 

sportovní a kulturní aktivity žáků gymnázia. Spolek vydá každému dárci potvrzenou darovací 

smlouvu. 

Výše daru: od 350 Kč. 

 

V případě sourozenců na škole je hrazen pouze 1x. Tento příspěvek slouží na zajištění např. 

vzdělávacích aktivit školy, které by z běžného rozpočtu zajišťovala ve velice omezené míře. 

Jeho výběr realizuje škola z organizačních důvodů do 30. září aktuálního školního roku. 

 

Co je žákům z příspěvků Spolku například financováno: 

 

 Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze (jízdné, registrační poplatky, vstupné 

apod.) 

 Nákup sportovního vybavení 

 Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na startovné) 

 Příspěvek na tzv. zážitkové hry 

 Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů 

 Příspěvek na aktivity environmentální výchovy 

 Školní časopis 

 Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule 

 Licence na cizojazyčné vzdělávací PC programy 
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 Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské školy v Německu,  v Polsku, v Francii) 

 Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy 

 Knižní odměny žákům – reprezentace školy, prospěch, ocenění za výrazný projev občan-

ské či školní iniciativy 

 Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 

 Podpora nadaných a talentovaných žáků 

 Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního znevýhodnění žáků při školních a mimoškol-

ních akcích 

 Vedení účetnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Charakteristika školy, při níž je Spolek činný 

 

 

Na základě  usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011  došlo 

s účinností k 1. 1. 2012 ke zrušení příspěvkové organizace Gymnázium olympijských nadějí, České 

Budějovice, Emy Destinové 46, IČ 60076020, bez likvidace a jejímu sloučení s příspěvkovou organi-

zací Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, IČ 60075775 s tím, že na tuto příspěvkovou organizaci 

přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené pří-

spěvkové organizace. 

 

Gymnázium je právnickou osobou, která v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol a 

školských zařízení poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém studijním 

cyklu všeobecného a sportovního zaměření (od 1. 1. 2012 všeobecné gymnázium a gymnázium se 

sportovním zaměřením). 

 

Hlavním účelem organizace je: „Organizace při plnění vzdělávacího programu základního vzdělávání 

na nižším stupni víceletého gymnázia učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně ko-

munikovat a spolupracovat. Dále v rámci středního vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schop-

nosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje 

žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ 

Nedílnou součástí komplexního výchovně – vzdělávacího působení na žáky je rozvíjení jejich pohybo-

vého talentu. 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 

úsek všeobecného gymnázia 

 

79-41-K/81   Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků. 

 

79-41-K/41   Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky. 

 

úsek sportovního gymnázia 

 

79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia 4 roky. 

 

 

Ve škole lze studovat angličtinu, francouzštinu a němčinu. Pro podporu výuky cizích jazyků škola 

udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými školami v SRN (Passau a Maristengymnasium 

Fürstenzell), gymnázium se sportovním zaměřen již řadu let úspěšně pracuje v projektu Connecting 

Classrooms. V mezinárodních projektech škola pracovala dále s polskou ZSE Gorlice, při výměnném 

programu žáků s francouzskou školou Lycée la Pléiade, in Pont - de - Chéruy a německou Sigmund - 

Wann-Realschule Wunsiedel a na projektu e - Twinning (sportovní gymnázium) s polskou Technikum 

Architektoniczno Budovlanie Warszawa. Pro zájemce z řad žáků organizuje škola studijní a poznávací 

pobyty ve Velké Británii, umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků v zahraničí (USA, SRN, 

Velká Británie, Rakousko). 
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Mezi priority školy patří péče o nadané a talentované žáky, kteří byli úspěšní v celé řadě předmětových 

soutěží a olympiád. V péči a podpoře o nadané a talentované žáky gymnázia spatřuje Spolek při 

Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek jednu z hlavních platforem své činnosti. 

 

 

 

Jeden z hlavních cílů činnosti Spolku je posilovat rozvoj motivovaných, 

talentovaných a nadaných žáků gymnázia a napomáhat vytvářet lepší 

podmínky pro jejich vzdělávání a osobnostní růst. 

 

Níže se nachází přehled některých z akcí školy, které byly podporovány 

Spolkem.  
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Kroužky, kluby a další volnočasové aktivity 

Významnou složkou výchovy a vzdělávání na našem gymnáziu tvoří od školního roku 

2012/2013 pravidelné kroužky, kluby a další příležitostné volnočasové aktivity: kroužek chemie, 

biologie, přírodopisu, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, kroužek florbalu či 

celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 

 

 

Z podpořených aktivit a projektů 

 

 

Almanach 

Po loňském úspěchu školního almanachu se nám opět podařilo shromáždit  zajímavé 

literární a výtvarné příspěvky. Vznikl velice zajímavý soubor textů, fotek, koláží a obrázků, které 

ukazují, že i v dnešní době chtějí mladí lidé něco tvořit, na něčem se podílet a nejen konzumovat 

obsah internetových stránek.  

 

Spolupráce s divadlem 

Cena za kolektivní tvorbu pro divadelní kroužek 

I v letošním roce uspěl divadelní kroužek našeho gymnázia na krajské přehlídce Mladá 

scéna v Českém Krumlově. Za inscenaci Les N. A. Ostrovského se souboru dostalo v konkurenci 

devíti divadel Ocenění za kolektivní tvorbu.  

 

Nové školní časopisy 

V posledních dvou měsících se početná skupina studentů věnovala přípravám nového 

školního časopisu, který dostal jméno Magazín 64. Redakce píše o všem, co ji zajímá – 

o aktuálních tématech (nejen) ze školního prostředí, literatuře, hudbě, kultuře. Nechybí ani 

fotoreport či autorská tvorba. 

Druhým časopisem, který v tomto školním roce začal vycházet je časopis HLUK, který 

vznikl z podnětu Věry Regulové. 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/8941-RHFL4334_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1462183231.j
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Předmětová komise německého jazyka uskutečnila v tomto školním roce řadu soutěží, 

projektů a exkurzí. 

Za všechny jmenujme ty nejúspěšnější:  

1. místo v soutěži nakladatelství Hueber - projekt  6. E – videoklip 

V rámci výuky Nj se třída 6. E - skupina Z. Seimlové -  zapojila do soutěže vyhlášené 

nakladatelstvím Hueber, podle jehož učebnic Schritte international učíme. Žáci soutěžili 

v kategorii videoklip a získali 1. místo. Jejich výtvor lze zhlédnout na našich webových 

stránkách či na stránkách Hueber – Verlag. 

 

Žáci z 5. E. získali v této soutěži 3 čestná uznání. 

Barbora Jandová a Adéla Černá obsadily 3. místo v okresním kole Konverzační soutěže 

v německém jazyce, Eva Mlčochová dokonce 3. místo v krajském kole této soutěže 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/8538-NJ_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1456332942.j
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Angličtinář roku 2015/2016 – středa 27. ledna 2016  

Podruhé jsme se zúčastnili této online mezinárodní soutěže v klíčových dovednostech 

v jazyce anglickém (na úrovni B2-C1) v počtu 21 studentů z vyšších ročníků. Úspěchy nutno 

uvést hned dva:  

Martin Povišer, 8E, se umístil na vynikajícím 4. místě v ČR (z 6311 studentů 

z českých škol) a na 10. místě v Evropě (z celkového počtu 10985) 

dalších dvacet studentů, kteří se účastnili, byli vesměs z nižších ročníků, septimy a 

sexty, a prokázali se skvělými výkony, které jsou pro nás velkým příslibem do 

příštího roku 

V žebříčku škol jsme se umístili na 65. místě v ČR (z 254 českých škol) a v Evropě na 

108. místě (ze 479 škol). Vyhodnocení bylo vypočteno vždy z 10 nejlepších studentů školy – 

z toho odvozujeme naši radost nad našimi mladšími zúčastnivšími se studenty. 

 

Práce přírodopisného kroužku 

V letošním roce se studenti nejvíce věnovali mikroskopování, práci v laboratoři a 

v terénu. Intenzivně se také připravovali na biologickou olympiádu, kde se všichni zúčastnění 

stali úspěšnými řešiteli. Jan Binter (student 4.E) postoupil do krajského kola, kde obsadil 9. místo 

a byl úspěšným řešitelem. Tak jako v minulém roce se studenti zúčastnili přírodovědné soutěže 

„Zlatý list“  pořádané Českým svazem ochránců přírody. Oproti loňskému roku se nám podařilo 

sestavit nejen družstvo do starší kategorie, ale i nadějné družstvo ze zapálených přírodovědců 

z primy, kteří soutěžili v mladší kategorii. 

I v tomto školním roce se v rámci přírodopisného kroužku studenti starali o akvárium a 

chov strašilek.  Také jsme rozšířili terarijní chov o terárium s oblovkou obrovskou (Achatina 

achatina) a o terárium s felsumou madagaskarskou (Phelsuma madagascariensis). 

V rámci přírodopisného kroužku se žáci zúčastnili botanicko – zoologické exkurze 

k Vrbenským rybníkům, exkurze údolím Rudolfovského potoka, botanické exkurze do okolí 

Třeboně a botanické exkurze s Ing. Milanem Štěchem, Ph.D. 

http://www.gymceska.cz/photo/tn/8523-jand_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1454649430.j
http://www.gymceska.cz/photo/tn/8720-Adela-web_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1458138003.j
http://www.gymceska.cz/photo/tn/8714-E-Ml_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1457771159.j
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Účastníci soutěže „ Zlatý list“. 

 

 

V průběhu roku pracovali žáci výtvarné výchovy 1.A a 5.E na projektu Nalézání 

zmizelých osudů. Díla, která vznikla, budou k vidění na připravované výstavě. V rámci projektu 

navštívili vybraní žáci zajímavá místa Česka, Slovenska a Polska, kde pod vedením fotografa 

Michala Sironě vytvářeli fotografické imprese.  
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Z úspěchů gymnázia v předmětových soutěžích 

Vynikající úspěchy našich studentů ve středoškolské odborné činnosti: první, druhá a třetí 

místa v krajském kole 
Ve středu 27. 4. 2016 se konalo krajské kolo středoškolské odborné činnosti. V oboru 

geologie se umístila na 1. místě Eliška Bršlicová ze 7. E se svou prací Subvulkanické intruze 

v Jižních Čechách: Studie v okolí Benešova nad Černou a Helfenburku. Poděkování za vedení 

práce patří RNDr. Petru Rajlichovi CSc., PhD. z Jihočeského muzea. 

1. místo v oboru biologie získali Jan Mašek a Ondřej Nykles, kteří zaujali se svou prací 

Sukcese forenzního hmyzu a jeho druhová identifikace. Při výzkumu používali DNA analýzu 

vzorků pro přesnou determinaci hmyzu v různých vývojových stadiích. Poděkování patří PaedDr. 

Martině Žurovcové Ph.D. Z Entomologického ústavu AV ČR, která hochům umožnila pracovat 

v laboratoři a naučila je genetické metody. 

V oboru zdravotnictví získala 2. místo Nikola Kaislerová z 3. A se svou prací Oční vady 

a vliv PC na zrak a 3. místo Kateřina Vachoušková ze 7.E s prací  Dětská obezita. V oboru 

Ochrana a tvorba životního prostředí se na 3. místě umístil Tomáš Jindra s prací Modelování 

vlivu sportovního rybolovu na populaci sumce velkého na nově vznikajících jezerech po těžbě 

hnědého uhlí v Podkrušnohoří. Práci řešil na Hydrobiologickém ústavu AV ČR pod vedením 

RNDr. Ing. Lukáše Vejříka.  

Hana Dušáková z 4. A soutěžila v oboru zemědělství. Se svou prací Vliv aplikace 

přípravku Varidol 125 na roztoče kleštíka včelího obsadila 3. místo. Práci vedl Ing. Václav 

Krištůfek CSc. z Ústavu půdní biologie AV ČR. 

V oboru Fyzika obsadil Jakub Svoboda 2. místo s prací Efektivita protihlukových 

opatření v konvenční železniční dopravě. 

V kategorii Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory získala 

Kateřina Beznosková za práci Lidská migrace 2. místo. 

Na 3. místě se v oboru Informatika umístil Martin Povišer (Distribuované úložiště 

na archivaci vědeckých dat) a veleúspěšné představení prací našich studentů završil 1. místem 

Daniel Drnec s prací Systém autovlaků (obor Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový 

design). 
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SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků ve vědních oborech a cílem této soutěže 

vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním 

institutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému 

přístupu při řešení odborných problémů. 

 

Úspěšná premiéra v mezinárodní matematické soutěži 

 

Letos poprvé se žáci sekundy a kvarty pod vedením paní učitelky Týmalové zapojili 

do řešení mezinárodní matematické soutěže Pangea. Soutěž byla založena v roce 2007 

v Německu, podporuje vztah žáků k matematice a jejich schopnosti aplikovat matematické 

dovednosti v různých situacích. Máme velkou radost, že Mirek Valenta (2. E) a Nikola 

Karbusová (4. E) postoupili mezi nejlepší do finálového kola, které se koná v květnu 

na Právnické fakultě UK v Praze. Mirek byl dokonce nejlepším soutěžícím z 5490 žáků celé 

České republiky! 
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Karolina Bodláková – stříbrná medaile na prestižní celosvětové soutěži středoškolských 

prací v Pekingu 

Studentka Karolina Bodláková z 7.E 

reprezentovala Českou republiku v březnu 2016 se svou 

prací na celosvětové soutěži středoškoláků v čínském 

Pekingu - The Beijing Youth Science Creation 

Competition. A byla úspěšná – dovezla si domů stříbrnou 

medaili a spoustu zážitků. V soutěži se utkalo 350 

studentů z 10-ti zemí, mimo jiné z USA, Dánska, JAR či 

Ukrajiny. 

Své výsledky Karolina prezentovala pod názvem  

Hormonální kontrola trávení u švába amerického, 

Periplaneta americana: příspěvek k potenciálnímu použití 

adipokinetických hormonů jako bioracionálních pesticidů. 

Studentka pracovala v laboratoři fyziologie hmyzu 

na Entomologickém ústavu BC AVČR v rámci projektu 

Otevřená věda IV. Téma práce je součástí rozsáhlého 

projektu, který se zabývá možným použitím těchto 

hormonů v kombinaci s klasickými insekticidy 

pro kontrolu hmyzích populací. 

Karolina pokračuje ve výzkumu enzymů i nadále, tak přejeme hodně dalších úspěchů. 

Patří jí velká gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci nejen školy a Jihočeského kraje, 

ale i České republiky. 

Cena Učené společnosti České republiky pro naše studentky 

Další velkou radost nám udělaly v těchto dnech studentky 7. E Karolina Bodláková a 

Eliška Bršlicová. Obě získaly na základě verdiktu odborné poroty Cenu Učené společnosti 

České republiky za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2016. 

Prestižní ocenění převzaly Karolina a Eliška 23. května 2016 ve Velké aule Karolina Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Náboj 2016 

Když se sejde v Kongresové hale v Praze 1000 matematiků, svědčí to o veliké 

konkurenci, v níž naši studenti opět jako loni obstáli na jedničku. Tým Seniorů ve složení Martin 

Povišer, Jan Kučera, Dan Drnec, Jozefína Čížková a Jiří Němeček se v této mezinárodní soutěži 

Náboj umístil na krásném 16 místě ze 122 týmů celé republiky (tzn. nejlepší z jižních Čech). 

Mladší Junioři (Lukáš Beneda, Lukáš Mičan, Ondra Bareš, Anna Šebestíková a Tereza 

Vavřínová) se umístili v první půlce 134 soutěžících družstev.  
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Pět oceněných v anketě Talent Jihočeského kraje 

Hned pět studentů našeho gymnázia bylo v úterý 9. února 2016 oceněno v koncertní síni 

Otakara Jeremiáše v prestižní anketě Talent Jihočeského kraje. 

V kategorii Humanitní obory obsadil 2. místo Tadeáš Dvořák ze třídy 7. E. 

3. místo v kategorii Přírodní vědy získala Eliška Bršlicová (rovněž ze 7. E). 

Ocenění v kategorii Sport v podobě bronzové příčky získala Daniela Černá (2. S) 

a absolutním vítězem této kategorie se stal student všeobecného gymnázia Petr 

Klabouch (5. E). 

I mezi oceněnými v kategorii Všestranný talent, která bývá tradičně vyhlašována 

na samotný závěr slavnostního večera, jsme měli svého zástupce. Jiří Čížek získal ve veliké 

konkurenci další vynikající 1. místo. 

Všem studentům gratulujeme ke skvělým umístěním a výborné reprezentaci naší školy. 

V letošním ročníku se jednalo o  historicky největší konkurenci mezi nominovanými talenty, 

kterých bylo 180. 

 

Nový mezinárodní projekt na České 

Naše gymnázium získalo grant EU programu Erasmus + na dvouletý mezinárodní česko – 

polsko – slovenský projekt Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století 

pro mladého člověka 

Cílem spolupráce je přiblížit žákům středních škol klíčové historické a politické události, 

které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a podnítit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové 

války a holocaustu. 

Hlavní náplní projektu je realizovat společně s polskou partnerskou školou ZSE Gorlice 

a slovenskou SPŠ Bardejov odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových 

válek (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové 

války v jihopolské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v 

Březince, bojiště na polsko – slovenském pomezí (především tzv. karpatsko – dukelská oblast) 

a následné zpracování a vyhodnocení získaných poznatků a podnětů.  Dalším z cílů projektu je 

žákům představit regiony, které v rámci EU stojí spíše na okraji turistického zájmu, zvýšit 

povědomí o nich a vést je k respektu k odkazu našich předků. 

Při prvním projektovém setkání, jehož hostitelem bylo naše gymnázium, jsme společně se 

slovenskými a polskými partnery sledovali stopy židovské kultury v Českých Budějovicích a v 

Hluboké/Vlt., v dalších dnech nechyběla exkurze do Českého Krumlova a celý pobyt našich 

zahraničních partnerů vrcholil návštěvou Prahy. Nyní čeká naše studenty cesta do jihopolské 

Haliče, kde navštíví památná místa bojů I. světové války a vojenské hřbitovy, kde je pohřbeno 

velké množství českých vojáků, kteří bojovali v tzv. Světové válce. 
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Česká v jihopolské Haliči 

Při druhém projektovém setkání, jehož hostitelem byla polská ZSE Gorlice, jsme se 

zaměřili na lidovou architekturu a sakrální stavby v jihopolských haličských vesnicích. 

Impozantní dřevěné kostely, které jsou zde často pod ochranou UNESCO, vytvářely překrásné 

scenérie této krajiny a přímo vybízely k četným fotografickým i malířským impresím. Součástí 

projektové práce byly i návštěvy památných bojů I. světové války a vojenských hřbitovů, 

na nichž je pohřbeno velké množství českých vojáků, kteří bojovali v tzv. Světové válce. 

Z dalších aktivit gymnázia 

Koncerty Sboru se „Z“ a hudebníků gymnázia v České ulici“ 

Sbor se "Z" 

V roce 1990 byla navázána partnerská spolupráce s německou školou Adalbert – Stifter -

Gymnasium, na jejímž základě vznikla myšlenka pořádat jednou za rok společné hudební 

koncerty. A to byl také impuls k založení pěveckého sboru. Pěvecký sbor navštěvují žáci nižšího 

i vyššího stupně gymnázia. 

Schází se jednou týdně a má povahu nepovinně volitelného předmětu. Jinak je 

organizován zcela dobrovolně. Výběr repertoáru je přizpůsoben věku a stávající pěvecké úrovni 

zpěváků - zahrnuje skladby nejrůznějších autorů a hudebních stylů: klasické, populární, ale 

především lidové hudby, která je svou náročností pro školní sbory nejvhodnější. 

Ročně sbor vystupuje na několika koncertech, mezi které patří i koncert se sborem a 

hudebními soubory z Adalbert – Stifter - Gymnasia z německého Pasova. Dále účinkuje na 

jiných kulturních akcích školy - např. v rámci divadelní přehlídky „Česká sobě“, recitační 

soutěže, školní akademie aj. Již dvakrát byly také uspořádány koncerty se sbory z Ameriky – 

„Redwood Coast Children´s Chorus“ z Kalifornie a „Rye Country Day School Chorus“ z New 

Yorku. 

http://www.asg-passau.de/
http://www.asg-passau.de/
http://www.rcds.rye.ny.us/
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V Českých Budějovicích dne 7. února 2017 

 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 
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Ekonomická část 

 

příjmy celkem       286 877,59 

z toho: příjmy nezahrnované do základu daně  277 967,59 

 

výdaje celkem       314 065,78 

z toho: výdaje nezahrnované do základu daně             20 459,00 

z výdajů celkem například: 

 

pořízení knih a učebních pomůcek        18 985 

odborní lektoři zájmových kroužků      50 400 

nájemné sportovišť, sálů       12 450 

doprava, účastnické poplatky kurzy 

a letní školy studentů      40 379 

jazykový program FLO JOE       5 766 

výukový software        12 034 

knižní odměny žákům        14 120 

účetnictví         17 570 

příspěvek na maturitní plesy        15 713 

poháry, ceny sportovní, vědomostní soutěže        5 473 

občerstvení studenti na akcích Technika hrou, 

Edison, Vzdělání a řemeslo          6 696 

komponenty na sestavení robotů, 3D tiskárny       18 129 

příspěvek na lyž. kurz, vstupné do divadla, 

divadlo Poezie, půjčovné kostýmy          13635 

tisk školního časopisu            18 630 

tisk a vazba SOČ          5065 

příspěvek na očkování Bodláková        3915 

ostatní            55 105 

 

 

 

Na základě podkladů 

Kasyg, K.S., Nádražní 23, IČ 14503620 

Služby daňové kanceláře 

 

zpracovala Dagmar Čečková 

 

 

 

 

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

ostatní například:  

přednáška, právnické služby /přechod na zapsaný spolek/, květiny, vánoční výzdoba, vánoční 

akademie, vánoční koncert, tisk Almanach atd. 
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