Zápis z jednání
Správní rady spolku Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s. konané dne 2. 11. 2016
Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

Dne:
Přítomni:

2. listopadu 2016
Stanislava Gergelová
Mgr. Martina Remešová
Markéta Pospíšilová
Mgr. Petr Toman
Gabriela Motlíčková
MUDr. Alena Damborská
členové kontrolní komise: Ing. Barbora Jakubcová, Ing. Pavlína Sedláková
Omluvená nepřítomnost: Pavlína Šedová, Ing. Stanislav Večeřa, RNDr. Václav Vávra
Hosté:
RNDr. Jiří Kubeš, Mgr. Tomáš Dratva , Mgr. Hana Žampachová
PROGRAM:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Rozpočet 2016/2017
3. Příprava plesu
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem jednání byl navrhnut pan Mgr. Petr Toman, ověřovatelem zápisu byla navrhnuta paní Mgr.
Martina Remešová.
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí zapisovatelem jednání pana Mgr. Petra Tomana a ověřovatelem zápisu paní Mgr. Martinu
Remešovou.
Hlasování:

6 pro

Usnesení bylo schváleno.
Rozpočet 2016/2017

RNDr. Kubeš, ředitel gymnázia, předložil Správní radě Seznam požadavků na uhrazení vybraných aktivit
studentů gymnázia na období 1. pololetí školního roku 2016/2017.
Návrh usnesení:
Správní rada:
schvaluje čerpání finančních prostředků SPGŽ pro potřeby gymnázia dle předloženého
Seznamu požadavků.
Hlasování: 6 pro
Usnesení bylo schváleno.
Ve věci členského příspěvku bylo na žádost pana ředitele upřesněno, že je hrazen každým studentem
gymnázia, a to i v případě, že školu navštěvuje více studentů z téže rodiny. Tato skutečnost byla oznámena

i rodičům na třídních schůzkách dne 4. 10. 2016 a je též součástí zápisu ze schůzek a ze schůze Správní
rady dne 12. 10. 2016

Příprava plesu
Mgr. Tomáš Dratva seznámil členy a přítomné hosty s organizací letošního Společenského plesu.
Ples se koná v pátek 10. 2. 2017 v jednom sále sokolovny s jednou kapelou. Kapacita sálu je 204 míst + 30
- 40 míst v 1. patře (ty budou u rautových stolů , které se osvědčily z loňského roku).
Občerstvení zajistí pí. Helmová. Obsazení pokladny dohodne a sdělí Mgr. Dratva dodatečně.
Totéž platí o zajištění tomboly. Ta bude opět vystavena ve sportovním sále. Cena lístku do tomboly 10,- Kč,
výherní 1:15. Členové sdružení osloví obce, firmy a podnikatele dle svých možností, škola bude apelovat
na studenty, především pak v sextě, jejíž studenti nacvičují slavnostní polonézu. Byl vznesen návrh, aby se
do budoucna studenti aktivněji podíleli na přípravách. Tuto možnost organizátoři zváží, stejně jako možnost
přesunutí termínu na sobotu (pravděpodobně ale dochází ke kolizi s termíny dalších akcí v sokolovně).
Příjem darů do tomboly bude probíhat na vrátnici gymnázia.
Na vstupenkách bude uveden totožný text jako v loňském roce . Cena je stanovena na 200,- Kč na osobu
s místenkou a 150,- Kč na místě bez místenky. Studentské vstupné činí 70,- Kč, účinkující studenti jsou bez
vstupného.

V Židlochovicích 2. 11. 2016

………………………………………………………..
Mgr. Petr Toman, zapisovatel

………………………………………………………….
Mgr. Martina Remešová, ověřovatel

