
Ž Á D O S T I   p e d a g o g ů  na  S R PG  ve školním roce 2016/2017 
projekt žadatel požadavek 
  
= ocenění nejlepších studentů gymnázia ve šk.r. 2016/2017     prof. Stulák 35 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora vzdělávacích akcí a odborných soustředění RNDr. Ing.Kočvara 25 000 Kč  
(doprava, ubytování, zápisné apod.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na obnovení a údržbu lyžařské výzbroje prof. Žídek 25 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora činnosti školního volno časového  CLUBU SUŠENKY           prof. Kokorev 20 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na krajské kolo Ekologické olympiády, biologickou terénní   prof. Králová 15 000 Kč 
   praxi, jízdné pro studenty (vědecké stáže), odměna odborným lektorům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= odměna za průběžné zpracování účetnictví SRPG RNDr. Ing. Kočvara 10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na dopravu sportovních soutěží ZŠ a SŠ prof. Žídek  10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= občerstvení po dobu průběhu maturitních zkoušek RNDr. Ing. Kočvara 10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= výměnné reciproční pobyty, pilotní zkoušky NJD, podpora      prof. Snížková  10 000 Kč 
   vzájemného kulturního poznávání v rámci výuky Nj 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= výdaje na Chebské dvorky, výzdoba maturitních tříd, ceny pro prof. Štorková 10 000 Kč 
   autory úspěšných závěrečných výtvarných prací 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= finanční příspěvek pro cca 30 studentů,kteří úspěšně prof. Hanzalová   9 000 Kč 
   vykonají certifikovanou zkoušku z anglického jazyka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na vazbu denního tisku do studovny školy prof. Stulák    5 000 Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na organizaci 25. ročníku dějepisné soutěže prof. Stulák     5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= odměny vítězům mezitřídních sportovních akcí                                       prof. Žídek   5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= renovace školní kroniky + zakoupení nové kroniky gymnázia  prof. Stulák   5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školní soutěže  STOP DROGA a příspěvek                   prof. Stehlíková      5 000 Kč 
   na protidrogovou prevenci, vybavení preventivní učebny, 
  ceny pro vítěze sportovních soutěží 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na úhradu občerstvení v sekretariátu (hosté)       RNDr. Ing. Kočvara   4 000 Kč 
   a drobných dárků (např. květiny) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora účasti studentů v hudebních soutěžích, věcné ceny prof. Opekarová   4 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na podporu realizace projektů SOČ                                        prof. Jalovcová   3 500 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora účasti soutěží v piškvorkách a v soutěži Prezentiáda prof. Matoušek   3 000 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= ceny pro vítěze školní soutěže ve francouzském jazyku                         prof. Joanidisová   3 000 Kč 
   + organizace setkání s francouzskou spisovatelkou 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= bankovní poplatky                                                                                      prof. Stulák  2 000 Kč 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na fotodokumentaci školní činnosti                                        RNDr. Ing.Kočvara   2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školního kola chemické olympiády prof. Habětínková   2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školní soutěže Mladý Demosthenes prof. Těžká    2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školního kola olympiády v českém jazyce                    prof. Vykysalá    1 200 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= nákup PHM (činnost SRPG ve šk. r. 2016/2017)                    prof. Stulák     1 000 Kč 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= předplatné časopisu Prevence   prof. Stehlíková      700 Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
= operativní   rezerva prof. Stulák 20 000 Kč  

  
  (možno použít po ústním odsouhlasení předsedou RR) 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
= požadovaná dotace činí : 252 400 Kč  
= k dispozici je : zhruba 280 000 Kč (včetně očekávaného příjmu 3 plesů, tj. 45 000 Kč) 
  
     .......................................................... .................................................... 
 MUDr. Karel Tyrpekl Mgr. Miroslav Stulák 
  předseda SRPGCH   jednatel SRPGCH 
 
 
SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI pedagogů na  SRPG ve školním roce 2016/2017projekt 

žadatel schváleno 
  
= ocenění nejlepších studentů gymnázia ve šk.r. 2016/2017  prof. Stulák 35 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora vzdělávacích akcí a odborných soustředění RNDr. Ing.Kočvara 25 000 Kč  
(doprava, ubytování, zápisné apod.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na obnovení a údržbu lyžařské výzbroje prof. Žídek 25 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora činnosti školního volno časového  CLUBU SUŠENKY           prof. Kokorev 20 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na krajské kolo Ekologické olympiády, biologickou terénní   prof. Králová 15 000 Kč 
   praxi, jízdné pro studenty (vědecké stáže), odměna odborným lektorům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= výměnné reciproční pobyty, pilotní zkoušky NJD, podpora     prof. Snížková 15 000 Kč 
   vzájemného kulturního poznávání v rámci výuky Nj 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= odměna za průběžné zpracování účetnictví SRPG RNDr. Ing. Kočvara 10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na dopravu sportovních soutěží ZŠ a SŠ prof. Žídek  10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= občerstvení po dobu průběhu maturitních zkoušek RNDr. Ing. Kočvara 10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na podporu realizace projektů SOČ                                        prof. Jalovcová 10 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= finanční příspěvek pro cca 30 studentů,kteří úspěšně prof. Hanzalová   9 000 Kč 



   vykonají certifikovanou zkoušku z anglického jazyka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na vazbu denního tisku do studovny školy prof. Stulák    5 000 Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na organizaci 25. ročníku dějepisné soutěže   prof. Stulák     5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= odměny vítězům mezitřídních sportovních akcí                                       prof. Žídek   5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= renovace školní kroniky + zakoupení nové kroniky gymnázia  prof. Stulák   5 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školní soutěže  STOP DROGA a příspěvek                   prof. Stehlíková     5 000 Kč 
   na protidrogovou prevenci, vybavení preventivní učebny, 
  ceny pro vítěze sportovních soutěží 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= výdaje na Chebské dvorky, výzdoba maturitních tříd, ceny pro prof. Štorková   5 000 Kč 
   autory úspěšných závěrečných výtvarných prací 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= ceny pro vítěze školní soutěže ve francouzském jazyku                         prof. Joanidisová   5 000 Kč 
   + organizace setkání s francouzskou spisovatelkou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na úhradu občerstvení v sekretariátu (hosté)        RNDr. Ing. Kočvara   4 000 Kč 
   a drobných dárků (např. květiny) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora účasti studentů v hudebních soutěžích, věcné ceny prof. Opekarová   4 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= podpora účasti soutěží v piškvorkách a v soutěži Prezentiáda prof. Matoušek   3 000 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= bankovní poplatky                                                                                     prof. Stulák     2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= příspěvek na fotodokumentaci školní činnosti                                        RNDr. Ing.Kočvara   2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školního kola chemické olympiády prof. Habětínková   2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= ceny pro vítěze školního kola olympiády v českém jazyce                    prof. Vykysalá    2 000 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= nákup PHM (činnost SRPG ve šk. r. 2016/2017)                     prof. Stulák     1 000 Kč 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
= předplatné časopisu Prevence   prof. Stehlíková     700 Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
= operativní   rezerva prof. Stulák 20 000 Kč  

  
  (možno použít po ústním odsouhlasení předsedou RR) 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
= přiznaná dotace činí : 259 700 Kč  
= k dispozici je : zhruba 280 000 Kč (včetně očekávaného příjmu 3 plesů, tj. 45 000 Kč) 
  
     ..........................................................              .................................................... 
 MUDr. Karel Tyrpekl Mgr. Miroslav Stulák 
  předseda SRPGCh   jednatel SRPGCh 
  


