
Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy 

Zpráva o činnosti za rok 2009
Vznik sdružení:

Sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 16. 6. 2009.  

Orgány sdružení:

Rada sdružení:  Mgr. Jiří Bureš (předseda), Ing. Jitka Morčušová (pokladník), Ing. Simona Rendlová

Účetnictví: Ing. Nadia Goulliová

Revizní komise: Bude ustanovena na 1.valné hromadě sdružení v roce 2010.

Členové sdružení:

Marek Hlavica (1.C), Ing. Miroslav Pazderka (2.C), Ing. Simona Rendlová (2.C), Ing. Nadia Goulliová 
(2.C), Dagmar Sochorová (2.C), Monika Vodičková (3.C), Milada Stalker (3.C), Renáta Kramářová 
(5.C), PhDr. Zuzana Wienerová (GJN), Mgr. Jiří Bureš (GJN)

Kontaktní informace:

Adresa: Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s., 
  Hellichova 3, 118 00 Praha 1

E-mail: cfsekcegjn@seznam.cz

Účty:  FIO, družstevní záložna, transparentní účty ( http://www.fio.cz/transparentni_ucty.itml )
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2000052432/2010 - 
běžný účet 
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2700052433/2010 - 
spořící účet

Setkání členů sdružení:

V roce 2009 se uskutečnily 2 valné hromady sdružení  - 16.9. a 18.11. 

Činnost sdružení:

1) Založení a registrace sdružení.

2) Založení běžného a spořícího účtu u společnosti Fio.

3) Byly vybrány příspěvky pro činnost sdružení od studentů 1.C, 2.C, 3.C, 4.C ve výši 200 Kč na 
studenta a uloženy na spořící účet sdružení. 



4) Na spořící účet sdružení byly převedeny peníze, které byly vybrány jako vratná záloha na 
učebnice od 3.C a 4.C (celkem 142 500 Kč), úrok získaný z těchto peněz bude použit na činnost 
sdružení.

5) Ing. Morčušová a PhDr. Wienerová se zúčastnily semináře k evropským projektům programu 
Comenius Regio. Sdružení se nemůže zúčastnit tohoto programu, protože je nutná spoluúčast 
města Prahy, které však nemá dostatečné kapacity pro účast na těchto projektech.

6) Sdružení přispělo částkou 3 384 Kč na aktivity spojené s Francouzským týdnem pro 1.C, 2.C,3.C 
(občerstvení, exkurze, dokumentace). 

7) Sdružení přispělo částkou 1 019 Kč na  Překladatelský týden pro 4.C (občerstvení).

Přehled hospodaření sdružení:

Příjmy:

Příspěvky 1.C 6 000      Kč
Příspěvky 2.C 6 200      Kč
Příspěvky 3.C 6 200      Kč
Příspěvky 4.C 5 200      Kč
Úrok na účtu (běžný účet 0, 41, spořící účet 345,78)    346,28 Kč

Příjmy celkem........................................................................................................ 23 946,28 Kč

Výdaje:

Francouzský týden (1.C, 2.C, 3.C) 3 384     Kč
Překladatelský týden (4.C) 1 019     Kč
Ověřené kopie stanov sdružení    536     Kč
Výdaje celkem......................................................................................................... 4 939     Kč

Ostatní:

Vratná záloha na učebnice (3.C)           77 500    Kč
Vratná záloha na učebnice (4.C)           65 000    Kč

Ostatní celkem .................................................................................................... 142 500    Kč

(Veškerá dokumentace sdružení je k nahlédnutí u Mgr. Bureše, GJN, místnost 312) 

V Praze dne 26. 2. 2010

Mgr. Jiří Bureš
   předseda o.s.



Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s.

Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2010 

Orgány sdružení:

Rada sdružení:  Mgr. Jiří Bureš (předseda), Ing. Jitka Morčušová (pokladník), Ing. Simona Rendlová

Účetnictví: Ing. Nadia Goulliová

Členové sdružení:

Milena Nekolová (1.C), Mgr. Kamila Němečková (1.D),  Ing. Miroslav Pazderka (3.C), Ing. Simona 
Rendlová (3.C), Ing. Nadia Goulliová (3.C), Dagmar Sochorová (3.C), Monika Vodičková (4.C), Milada
Stalker (4.C), Ing. Jitka Morčušová (5.C), PhDr. Zuzana Wienerová (GJN), Mgr. Jiří Bureš (GJN)

Kontaktní informace:

Adresa: Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy, o.s., 
  Hellichova 3, 118 00 Praha 1

E-mail: bures@gjn.cz

Účty:  FIO, družstevní záložna, transparentní účty ( http://www.fio.cz/transparentni_ucty.itml )
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2000052432/2010 - 
běžný účet 
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2700052433/2010 - 
spořící účet

Setkání členů sdružení:

V průběhu roku 2010 se uskutečnily 2 valné hromady OS – 18. 4. a 20. 9.

Činnost sdružení:

1) Sdružení přispělo částkou 429 Kč na Mardi Gras - oslavu Masopustu tříd 1.C, 2.C a 3.C.

2) Sdružení přispělo částkou 1 000 Kč na účast souboru GJN na Festivadle - mezinárodním 
divadelním festivalu souborů ve francouzském jazyce.

3) Sdružení přispělo částkou 1 600 Kč na organizaci Překladatelského týdne pro 4.C a 4.D.

4) Sdružení se podílelo na organizaci výměnných pobytů pro třídy 1.C, 2.C, 3.C, 4.C a 4.D. Celkové 
příjmy výměnných pobytů dosáhly 945 000 (z toho 775 000 platby rodičů studentů a 170 000 Kč 
dotace z grantu Magistrátu hl.města Prahy). Celkové výdaje činily 768 888 Kč. 

V Praze dne 15. 1. 2011
Mgr. Jiří Bureš
   předseda o.s.



Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2011  (období 1.1. - 31. 8. 2011)

Vznik sdružení:

Sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 16.6.2009.  

Orgány sdružení:

Rada sdružení:  Mgr. Jiří Bureš (předseda), Ing. Jitka Morčušová (pokladník), Ing. Simona Rendlová

Účetnictví: Ing. Nadia Goulliová

Revizní komise: Zatím není ustanovena. 

Členové sdružení:

Milena Nekolová (1.C), Mgr. Kamila Němečková (1.D),  Ing. Miroslav Pazderka (3.C), Ing. Simona 
Rendlová (3.C), Ing. Nadia Goulliová (3.C), Dagmar Sochorová (3.C), Monika Vodičková (4.C), Milada
Stalker (4.C), Ing. Jitka Morčušová (5.C), Renáta Kramářová (6.C), PhDr. Zuzana Wienerová (GJN), 
Mgr. Jiří Bureš (GJN)

Kontaktní informace:

Adresa: Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy, o.s., 
  Hellichova 3, 118 00 Praha 1

E-mail: bures@gjn.cz

Účty:  FIO, družstevní záložna, transparentní účty ( http://www.fio.cz/transparentni_ucty.itml )
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2000052432/2010 - 
běžný účet 
Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze o.s. - 2700052433/2010 - 
spořící účet

Setkání členů sdružení:

V prvním pololetí roku 2011 se uskutečnila 1 valná hromada sdružení – 23. 3.

Činnost sdružení:

1) Byly vybrány příspěvky pro činnost sdružení od studentů 1.C, 1.D, 2.C, 3.C, 4.C ve výši 200 Kč na 
studenta a uloženy na spořící účet sdružení (do 30.8. zaplatili všichni studenti kromě 2 studentů 
2.C)

2) Byly vybrány částky 6 000 Kč za studenta na výměnné pobyty od studentů 1.D, 2.C, 3.C a 4.C a 6 
700 Kč za studenta na poznávací zájezd od studentů 1.C.



3) Sdružení přispělo částkou 1 661 Kč na Mardi Gras - oslavu Masopustu tříd 1.C,1.D,2.C a 3.C.

4) Sdružení přispělo částkou 1 356 Kč na účast souboru GJN na Festivadle - mezinárodním 
divadelním festivalu souborů ve francouzském jazyce.

5) Sdružení přispělo částkou 936 Kč na Jeu de piste - zeměpisnou hru ve francouzském jazyce pro 
třídy 1.C, 1.D a 2.C.

6) Sdružení přispělo částkou 246 Kč na občerstvení při maturitní zkoušce z francouzského jazyce 
třídy 5.C.

7) Sdružení zakoupilo pomůcky na fyziku a chemii pro studenty bilingvní sekce v celkové hodnotě 
69 193,74 Kč. 

8) Sdružení se podílelo na organizaci výměnných pobytů pro třídy 1.D, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C a a 
poznávacího zájezdu 1.C (tento zájezd byl náhradou za neuskutečněný výměnný pobyt 1.C). 
Celkové příjmy výměnných pobytů dosáhly 1 170 600 (z toho 970 600 platby rodičů studentů a 200 
000 Kč dotace z grantu Magistrátu hl.města Prahy). Celkové výdaje činily 859 594,64 Kč. 

9) Sdružení odsouhlasilo přechod na hospodářský rok, který odpovídá školnímu roku.

V Praze dne 20. 9. 2011

Mgr. Jiří Bureš
   předseda o.s.



Přehled finančních prostředků k 15.9.2011 a návrhy na jejich využití

Účty FIO 751 786,31 Kč Pokladna 6772 Kč + 131,28 Eur 

Celkem 758 558 Kč + 131, 28 Eur 

Z toho vratné zálohy za učebnice 3.C, 4.C, 5.C, 6.C tvoří 287 500 Kč.

Tj. k dispozici je 471 058 Kč (přibližné rozdělení částky: přeplatek z výměnných pobytů 111 000 
Kč, dotace 200 000 Kč, 8500 úroky, 31 000 příspěvky rodičů a 120 000 z předchozího období) 

Komentáře

1) V letošním roce vyšly výměnné pobyty velmi dobře - zejména proto, že na všechny výměnné 
pobyty jelo větší  množství studentů než minimum nutné pro pokrytí nákladů.Možná stojí za 
zamyšlení, zda nesnížit cenu výměnných pobytů, ale je třeba si také uvědomit, že při platbě 6000 
Kč na studenta stačí neúčast jednoho nebo několika studentů k tomu, aby byl pobyt ztrátový |(viz 
např. 1.C, 2.C, 4.C - tabulka). Průměrné náklady na výměnu a studenta byly cca 5418 Kč (kromě 
5.C Paříže a 1.C Colmaru)

2) Dotace od Magistrátu hl. města Prahy na výměnné pobyty ve výši 200 000 Kč. I na další rok 
podáme žádost o grant.

3) Podařilo se získat velmi levné akční letenky 5.C do Paříže - tato třída přeplatila o cca 40 000 Kč. 
Navrhuji jim podstatnou část této částky vrátit formou příspěvku na ples nebo maturitní večírek či 
jinak dle dohody.

Jak naložit s částkou, kterou máme k dispozici? 

Návrhy k diskusi:

1) Přispět 6.C na maturitní ples / večírek, případně další dle dohody částkou do výše 30 000 Kč. 
(Pozn. jedná se o třídu, která nejvíc přeplatil výměnný pobyt a už na žádný nepojede).

2) V letošním školním roce budou některé třídy méně početné - 2.C, 3.C, 4.C a hrozí, že bez 
případné dotace mohou být jejich výměnné pobyty ztrátové. Navrhuji proto nechat částku cca 100 
000 jako rezervu pro pokrytí případné ztráty.



Návrhy na podporu akcí pro studenty

1) Francouzský týden - materiál a odměny pro studenty 1.C, 2.C, 2.D, 3.C - cca 10 000 Kč

2) Překladatelský týden -  materiál a odměny pro studenty 4.C, peníze pro externí lektory (Jiří 
Dědeček, studenti FF UK) - cca 10 000 Kč

3) Divadelní soubor - cca 10 000 Kč - rekvizity, pronájem sálu, účast na div.festivalu - cca 10 000 
Kč

4) Dny Frankofonie - materiál a odměny pro studenty 1.C, 2.C, 2.D, 3.C, 4.C  - cca 10 000 Kč

5) Debatní klub ve FRJ - podpora akcí a soutěží v debatování ve FJ - cca 10 000 Kč

6) Matematický projekt Math en Jeans - spolupráce s Fr. lyceem + prezentace výsledků na 
konferenci v Kodani - cca 20 000 Kč

7) Další akce dle nabídky

Návrhy na nákupy

1) Vybavení jazykových učeben (dataprojektor, zvuk, počítač) - cca 50 000 Kč na místnost

2) Zeměpisné mapy ve Francouzštině - nástěnné pro využití v hodinách - cca 10 000 Kč

3) Fyzikální  a chemické pomůcky - vybavení laboratoří - cca 50 000 Kč 

4) Doplnění knihovny pro studenty - zjednodušená/doporučená četba ve FJ - cca 10 000 Kč



Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s.

Zpráva o činnosti Sdružení přátel česko-francouzské sekce GJN 

Období: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

Rada sdružení 

Ve školním roce 2011-2012 pracuje Rada Sdružení v následujícím složení:
Jiří Bureš (předseda), Dagmar Sochorová (4.C), Milena Nekolová (2.C)

Schůze sdružení

Schůze Sdružení se uskutečnily dne 21. 9. a 16. 11. 2011.

Účty sdružení

Běžný účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432 
Spořící účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433 

Akce podpořené Sdružením

Setkání bilingvních sekcí v Táboře
Na konci září se uskutečnilo na Gymnáziu Pierra de Coubertina setkání bilingvních sekcí spojené se
soutěžemi  pro studenty (viz  článek na www.gjn.cz  a  fotogalerie).  Sdružení  poskytlo studentům
příspěvek na dopravu ve výši 1 611 Kč.

Francouzský týden 1.C, 2.C, 2.D a 3.C
Na přelomu října a listopadu uspořádali vyučující pro 1.C, 2.C, 2.D a 3.C projektový týden na téma
Voda kolem nás.  Sdružení přispělo celkovou částkou 3 224  Kč na kancelářské potřeby, výtvarné
potřeby a občerstvení pro studenty.

Maturitní ples 6.C
Sdružení přispělo studentům 6.C částkou 10 771 Kč na výdaje spojené s maturitním plesem (šerpy,
kostýmy,  padák,  květiny,  pronájem  klubu  na  afterparty).  Tato  částka  pochází  z  přeplatku  za
výměnné  pobyty  studentů  této  třídy.  S  obdobnou  částkou  počítáme  pro  další  maturitní  třídy
v dalších letech.

Debatní soutěž a studentský summit
Sdružení  podpořilo  částkou  celkem  6600  Kč  účast  9  studentů  sekce  na  debatních  soutěžích
a Pražském studentském summitu.

Překladatelský týden 4.C
Sdružení podpořilo částkou 6 596 Kč Překladatelský týden pro 4.C. Z této částky tvoří 4 000 Kč
odměna pro Jiřího Dědečka za 2 semináře tvůrčího překladu textů písní.

Tříkrálový koláč, Sv.Mikuláš, Mardi Gras (oslava Masopustu)
Sdružení  podpořilo  částkou 2  300  Kč  realizaci  tradičních  (francouzských)  svátků  –  Sv.  Mikuláš,
Tříkrálový koláč a Mardi Gras (občerstvení a ozdoby).

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433


Výměnné pobyty 
Ve školním roce se uskutečnilo celkem 6 výměnných pobytů tříd bilingvní  sekce.  Vybráno bylo
celkem 1 033 000 Kč (z  toho 150 000 Kč činí  grant,  který získalo Gymnázium Jana Nerudy na
dopravu na výměnné pobyty od Magistrátu hl.města Prahy), náklady činily 871 015 Kč. Bez dotace z
grantu MHMP činí přebytek z výměnných pobytů celkem 11 985 Kč , s dotací 161 985 Kč. Zbylé
peníze  budou  v  souladu  s  informacemi  k  výměnnému  pobytu  použity  v  dalších  pro  studenty
bilingvní sekce na základě rozpočtu Sdružení.

Divadelní soubor bilingvní sekce
Sdružení podpořilo částkou 6 300 Kč účast divadelního souboru bilingvní sekce na mezinárodním
festivalu FESTIVADLO v Brně a částkou 750 Kč na pronájem prostor na seminář v Divadle Kampa.

Den D
Sdružení  podpořilo  částkou 9  685  Kč  organizaci  Dne  D (pocta  českému disentu)  (zejména  tisk
materiálů, kancelářské a výtvarné potřeby). 

Nákup vybavení a pomůcek pro výuku
Sdružení koupilo pomůcky do laboratoře chemie za celkovou částku 49 606 Kč. Cílem bylo jednak
zvýšit  bezpečnost  studentů  při  práci  (ochranné  brýle  a  štíty  na  krytí  obličeje,  nástroje  pro
bezpečnější manipulaci s chemickým nádobím), jednak doplnit stávající vybavení laboratoře tak,
aby  byly  všechny  laboratorní  stoly  vybaveny  stejně  a  víc  studentů  mělo  možnost  realizovat
experimenty. Za 9946 Kč koupilo sdružení UV lampu jako náhradu za lampu, která byla odcizena při
rekonstrukci GJN.

Sdružení koupilo 2 digitální osciloskopy do laboratoře fyziky za celkovou částku 13 460 Kč.

Sdružení koupilo tématické plakáty ve francouzském jazyce do učeben a laboratoří fyziky a chemie
za celkem 5600 Kč.

Sdružení koupilo audiovizuální vybavení učebny francouzského jazyka číslo 309 za celkovou částku
36 918 Kč (počítačová sestava, projektor, reproduktory, kabely a instalace).

Na konci účetního období činil  zůstatek finančních prostředků na účtech a v pokladně Sdružení
celkem 756 540,24 Kč. Z této částky činí 223 000 Kč vratné zálohy za učebnice 3. - 6.ročníku.

V Praze dne 15. 9. 2012

Jiří Bureš
předseda sdružení



Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s.

Zpráva o činnosti Sdružení přátel česko-francouzské sekce GJN 

Období: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

Rada sdružení 

Ve školním roce 2012-2013 pracovala Rada Sdružení v následujícím složení:
Jiří Bureš (předseda), Miroslav Pazderka (5.C), Milena Nekolová (3.C)

Členové sdružení

Monika Eberhardová (1.C), Iva Pusztaiová (1.D), Milena Nekolová (3.C), Kamila Němečková (3.D), 
Vladimír Karen (4.C), Miroslav Pazderka (5.C), Nadia Goulliová (5.C), Dagmar Sochorová (5.C), 
Milada Stalker (5.C), Monika Vodičková (6.C), Zuzana Wienerová (GJN), Jiří Bureš (GJN)

Schůze sdružení

Schůze Sdružení se uskutečnily dne 21. 9. 2012 a 20. 4. 2013.

Účty sdružení

Běžný účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432 
Spořící účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433 

Akce podpořené Sdružením

Francouzský týden 1.C, 1.D, 2.C, 3.C a 3.D
Na začátku listopadu uspořádali vyučující pro 1.C, 1.D, 2.C, 3.C a 3.D projektový týden na téma
Oheň.   Sdružení přispělo celkovou částkou 10 891 Kč na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby
pronájem areálu na Hanspaulce a občerstvení pro studenty. 

Maturitní ples, poslední zvonění a maturitní občerstvení 6.C
Sdružení přispělo studentům 6.C částkou 13 261 Kč na výdaje spojené s maturitním plesem (šerpy,
kostýmy, květiny, pronájem klubu na afterparty), poslední zvonění a maturitní občerstvení.

Debatní soutěž a studentský summit
Sdružení  podpořilo  částkou celkem 3000  Kč  účast  6  studentů  sekce  na  debatních  soutěžích  a
Pražském studentském summitu.

Překladatelský týden 4.C
Sdružení podpořilo částkou 6 500 Kč Překladatelský týden pro 4.C. Z této částky tvoří 4 800 Kč
odměna pro Jiřího Dědečka za 2 semináře tvůrčího překladu textů písní a 1 700 prof. Čeňkové a
jejím studentkám za realizaci tlumočnických ukázek na Ústavu translatologie FF UK.

Tříkrálový koláč, Sv. Mikuláš, Mardi Gras (oslava Masopustu)
Sdružení podpořilo částkou 3 538 Kč realizaci  oslav tradičních (francouzských) svátků - Mikuláš,
Tříkrálový koláč a Mardi Gras (občerstvení a ozdoby).

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432


Mezinárodní historický projekt „Stezky paměti“
Sdružení  přispělo  částkou 16  635  Kč  na  účast  18  studentů  tříd  4.C,  5.C  a  6.C  na  mezinárodní
historické konferenci v Coutances a na pobyt korespondentů v ČR.

Výměnné pobyty 
Ve  školním  roce  2012-2013  se  uskutečnilo  celkem  8  výměnných  pobytů  tříd  bilingvní  sekce.
Vybráno bylo celkem 1 261 900 Kč (z toho 200 000 Kč činí grant, který získalo Gymnázium Jana
Nerudy na dopravu na výměnné pobyty od Magistrátu hl. města Prahy), náklady činily 1 139 981
Kč. Bez dotace z grantu MHMP činí nedoplatek z výměnných pobytů celkem 78 081 Kč , použitím
dotace MHMP vzniká přeplatek 121 919 Kč.  Dotace MHMP umožnila nezvýšit ceny výměnných
zájezdů  a  poskytnout  slevu  studentům  ve  finanční  nouzi.  Zbylé  peníze  budou  v  souladu
s informacemi na přihlášce na výměnné pobyty použity v dalších pro studenty bilingvní sekce na
základě rozpočtu Sdružení schváleného zástupci rodičů jednotlivých tříd.

Kongres Math en Jeans
Sdružení podpořilo částkou 2 985 Kč konání studentské matematické konference Math en Jeans na
GJN. Zbývající náklady (4 000 Kč) pokryla dotace od Francouzské ambasády.

Divadelní soubor bilingvní sekce
Sdružení  podpořilo  částkou  21  977  Kč  činnost   divadelního  souboru  bilingvní  sekce  (účast  na
mezinárodním festivalu FESTIVADLO v Brně, ve Vídni,  účast na festivalu Divadlo jazyků v Praze,
pronájem prostor na seminář v Divadle Kampa). 

Projektový den Labyrint světa a ráj srdce
Sdružení  podpořilo  částkou  998  Kč  organizaci  projektového  dne  Labyrint  světa  a  ráj  srdce
( občerstvení do místnosti štěstí).

Další akce
Sdružení podpořilo částkou 3 537 Kč konání dalších akcí pro studenty (setkání a tvůrčí  dílna se
spisovatelem Bernardem Friotem, vystoupení fr.  divadelního souboru Cage de Scène,  maturitní
občerstvení 5.C, exkurze 2.C do Reynkova Petrkova)

Zařízení a vybavení
Sdružení zakoupilo 2 projektory do jazykových učeben v 3. patře za 36 211 Kč. 
Sdružení  zakoupilo  experimentální  laboratorní  systém  Vernier  pro  výuku  chemie  a  fyziky  na
bilingvní sekci za 49 683 Kč. 
Sdružení zakoupilo kancelářské potřeby (barevné papíry, čtvrtky, tonery) za  4 585 Kč .
Sdružení  nakoupilo  laboratorní  materiál  pro  výuku  chemie  (chemikálie,  drobné  laboratorní
pomůcky, ochranné pomůcky za  9 702 Kč. 
Sdružení zakoupilo 12 ks nástěnek do 3. patra v ceně 15 149 Kč pro prezentaci studentských prací.
(platba proběhla v září 2013).

Na konci účetního období činil  zůstatek finančních prostředků na účtech a v pokladně Sdružení
celkem 764 114, 11 Kč a 62,93 Eur . Z této částky činí  286 300 Kč vratné zálohy za učebnice 3. - 6.
ročníku včetně peněz za ztracené učebnice studenty.

V Praze dne 17.9.2013
Jiří Bureš, předseda sdružení



Sdružení rodičů a přátel česko-francouzské sekce gymnázia Jana Nerudy, o.s.

Zpráva o činnosti Sdružení přátel česko-francouzské sekce GJN 

Období: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Rada sdružení 

Ve školním roce 2013/2014 pracovala Rada Sdružení v následujícím složení:
Jiří Bureš (předseda), Radka Prachařová (1.C), Monika Eberhardová (2.C)

Členové sdružení

Radka Prachařová (1.C), Monika Eberhardová (2.C), Iva Pusztaiová (2.D), Milada Stalker (3.C, 6.C), 
Milena Nekolová (4.C), Kamila Němečková (4.D), Vladimír Karen (5.C), Miroslav Pazderka (6.C), 
Nadia Goulliová (6.C), Dagmar Sochorová (6.C),  Zuzana Wienerová (GJN), Jiří Bureš (GJN)

Schůze sdružení

Schůze Sdružení se uskutečnily dne 25. 9. 2013 a 13. 11. 2013.

Účty sdružení

Běžný účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432 
Spořící účet: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433 

Akce podpořené Sdružením

Integrační týden 1.C
Na začátku září se konal adaptační týden pro 1.C. Sdružení přispělo celkovou částkou 2 821 Kč na 
pomůcky a občerstvení pro studenty.

Francouzský týden 2.C, 2.D a 3.C
Na začátku listopadu uspořádali  vyučující  pro  2.C, 2.D a 3.C projektový týden na téma  Vzduch.
Sdružení přispělo celkovou částkou 16 135 Kč na kancelářské potřeby, výtvarné potřeby rekvizity 
a občerstvení pro studenty. 

Maturitní ples, poslední zvonění a maturitní občerstvení 6.C a 5.C
Sdružení přispělo studentům 6.C a 5.C částkou 10 940 Kč na výdaje spojené s maturitním plesem
(šerpy, kostýmy, květiny, pronájem klubu na afterparty), poslední zvonění a maturitní občerstvení.

Studentské akce
Sdružení podpořilo částkou celkem 13 848 Kč účast studentů sekce na různých akcích (studentské
summity, festival Zielona Góra, defilé v Paříži, literární projekt 3.C, subGJN). 

Překladatelský týden 4.C, 4.D
Sdružení podpořilo částkou 6 584 Kč Překladatelský týden pro 4.C a 4.D. Většinu této částky tvoří
odměna pro externí lektory, kteří vedli semináře pro studenty (Jiřího Dědečka, studenty a profesory
Ústavu translatologie FF UK).

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000052432


Tříkrálový koláč, Sv. Mikuláš, Mardi Gras (oslava Masopustu)
Sdružení podpořilo částkou 2 595 Kč realizaci  oslav tradičních (francouzských) svátků - Mikuláš,
Tříkrálový koláč a Mardi Gras (občerstvení a ozdoby).

Výměnné pobyty 
Ve  školním  roce  2013-2014  se  uskutečnilo  celkem  6  výměnných  pobytů  tříd  bilingvní  sekce.
Vybráno bylo celkem 1 212 850 Kč (z toho 250 000 Kč činí grant, který získalo Gymnázium Jana
Nerudy na dopravu na výměnné pobyty od Magistrátu hl. města Prahy), náklady činily 982 667 Kč.
Bez dotace z grantu MHMP činí  nedoplatek z výměnných pobytů celkem 19 817 Kč ,  použitím
dotace MHMP vzniká přeplatek 230 183 Kč.  Dotace MHMP umožnila nezvýšit ceny výměnných
zájezdů  a  poskytnout  slevu  studentům  ve  finanční  nouzi.  Zbylé  peníze  budou  v  souladu
s informacemi na přihlášce na výměnné pobyty použity v dalších pro studenty bilingvní sekce na
základě rozpočtu Sdružení schváleného zástupci rodičů jednotlivých tříd.

Kongres Math en Jeans
Sdružení podpořilo částkou 13 966 Kč účast studentů GJN na studentské matematické konferenci
Math en Jeans ve Varšavě. 

Divadelní soubor bilingvní sekce
Sdružení  podpořilo  částkou  21  201  Kč  činnost   divadelního  souboru  bilingvní  sekce  (účast  na
mezinárodním festivalu frankofonního divadla v Bělehradě). 

Závěrečné představení bilingvní sekce
Sdružení podpořilo částkou 27 100 Kč konání závěrečného představení v divadle Komedie.

Zařízení a vybavení
 
Sdružení  zakoupilo  experimentální  laboratorní  systém  Vernier  pro  výuku  chemie  a  fyziky  na
bilingvní sekci za 20 497 Kč. 
Sdružení zakoupilo nástěnné výukové pomůcky pro výuku francouzštiny za 14 700 Kč.
Sdružení zakoupilo knihy a učebnice pro studenty za 2 643 Kč.
Sdružení zakoupilo kancelářské potřeby a maturitní tiskopisy za 4 331 Kč.
Sdružení  nakoupilo  laboratorní  materiál  pro  výuku  chemie  (chemikálie,  drobné  laboratorní
pomůcky, ochranné pomůcky za 27 164 Kč. 
Sdružení zakoupilo 12 ks nástěnek do 3. patra v ceně 15 149 Kč pro prezentaci studentských prací. 

Na konci účetního období činil zůstatek finančních prostředků na účtech sdružení 807 884,06 Kč
a v pokladně Sdružení celkem 5 001 Kč a 88,40 Eur. Z této částky činí 278 800 Kč vratné zálohy za
učebnice 3. - 6. ročníku včetně peněz za studenty ztracené učebnice.

V Praze dne 12. 9. 2014
Jiří Bureš, předseda sdružení


