
Zápis z jednání 
Správní radyspolku Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s.  konané dne 11. 4. 2017 
Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, 667 01  Židlochovice 

 
Dne:  11. dubna 2017 
Přítomni:  Mgr. Petr Toman 

Gabriela Motlíčková 
MUDr. Alena Damborská  
Pavlína Šedová  
čl. kontrolní komise: Ing. Stanislav Večeřa 

Omluvená nepřítomnost:Mgr. Martina Remešová, Stanislava Gergelová,Markéta Pospíšilová, RNDr. Václav 
Vávra,Ing. Barbora Jakubcová, Ing. Pavlína Sedláková 
Hosté: RNDr. Jiří Kubeš, Mgr. Tomáš Dratva, Mgr. Hana Ţampachová    
  
 
PROGRAM: 
 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Personální obsazení výboru SR SPGŽ - ukončení členství MUDr. Aleny Damborské  

3. Zhodnocení 18. Společenského plesu Gymnázia Židlochovice 

4. Hospodaření  - personální obsazení 

5. Informace k nastávajícím přijímacím zkouškám a maturit  

6. Různé  

 

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Zapisovatelkou jednání byla navrhnuta Gabriela Motlíčková, ověřovatelem zápisu byl navrhnut Mgr. Petr 
Toman. 
 
Návrh usnesení: 
 
Správní rada: 
volí zapisovatelkou jednání Gabrielu Motlíčkovoua ověřovatelem zápisu Mgr. Petra Tomana. 
 
Hlasování: 4 pro 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Personální obsazení výboru SR SPGŽ - ukončení členství MUDr. Aleny Damborské  

 

MUDr. Alena Damborská poţádala o ukončení členství ve správní radě spolku z důvodu dlouhodobého 

pobytu v zahraničí.  
 
Mgr. Dratva, třídní kvarty, osloví další dva delegáty s návrhem na členství ve správní radě. Současně osloví 
rodiče ţáků k návrhu dalšího delegáta za třídu. 
 

Zhodnocení 18. Společenského plesu Gymnázia Židlochovice 

 
Mgr. Dratva i vedení gymnázia hodnotí ples kladně. O vstupenky i tombolu byl zájem. Termín příštího plesu 
byl předběţně stanoven na pátek 16.2.2018. 
 

Hospodaření  - personální obsazení 

 
Paní Šedová poţádala z důvodu časového vytíţení o ukončení práce účetní spolku. Mgr. Toman osloví ke 
spolupráci p. Gergelovou. 
 



Paní Šedová dodá v co nejkratším moţném termínu výstupy hospodaření spolku.  
 
Informace k nastávajícím přijímacím zkouškám a maturit  

 
Pan ředitel informoval o rekordním počtu přihlášených uchazečů a seznámil s organizací přijímacího řízení a 
maturit. 
 
Rodičům budoucích primánů budou na úvodní schůzce předány přihlášky do spolku, proběhne volba 
delegátů za třídu. 
 

Různé  

 
Vedení školy představilo návrh dalšího čerpání fin. prostředků spolku: fyzikální představení v sokolovně pro 
všechny ročníky, odměny ţákům na konci šk. roku, doprava ţáků na exkurze a kult. program a úhrada 
pobytu a dopravy na dvoudenní turnaj v badmintonu.  
 
Příští schůze Správní rady spolku Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s.  se bude konat 
v úterý 13. 6. 2017 v 16:30 v budově školy. 
 
V Ţidlochovicích 11. 4. 2017 
 
 
 
………………………………………………………..    …………………………………………………………. 
Gabriela Motlíčková, zapisovatelka      Mgr. Petr Toman, ověřovatel  
 
 


