Zápis z jednání
Správní radyspolku Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice, z.s. konané dne 19. 9. 2017
Gymnázium Ţidlochovice, Tyršova 400, 667 01 Ţidlochovice
Dne:
Přítomni:

19. září 2017
Mgr. Martina Remešová
Stanislava Gergelová
Markéta Pospíšilová
Gabriela Motlíčková
Pavlína Šedová
Mgr. Petr Toman se dostavil v 17:20
čl. kontrolní komise: Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Barbora Jakubcová, Ing. Pavlína Sedláková
Omluvená nepřítomnost:
Hosté:
RNDr. Jiří Kubeš, Mgr. Hana Ţampachová,Mgr. Lenka Otýpková se dostavila v 17:20
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zápis změn ve Spolkovém rejstříku na Rejstříkovém soudu
Zaloţení transparentního účtu – aktuální stav
Hospodaření Spolku v uplynulém období
Návrh na čerpání finančních prostředků v 1. pololetí školního roku 2017/18
Přijetí nových členů spolku
Příprava Shromáţdění delegátů – představení nových delegátů, představení nových
kandidátů do Správní rady, členský příspěvek, rozpočet

8. Stanovení finanční odměny za vedení účetnictví a pokladny Spolku – nebylo projednáno
9. Různé – nebylo projednáno
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou jednání byla navrhnuta Gabriela Motlíčková, ověřovatelem zápisu byla navrhnutaMgr.
Martina Remešová.
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí zapisovatelkou jednání Gabrielu Motlíčkovoua ověřovatelem zápisu Mgr. Martinu
Remešovou.
Hlasování:

5 pro

Usnesení bylo schváleno.
Zápis změn ve Spolkovém rejstříku na Rejstříkovém soudu
Mgr. Martina Remešová seznámila členy se zápisem změny předsedy ve Spolkovém rejstříku na
Rejstříkovém soudu.
Zaloţení transparentního účtu – aktuální stav
Mgr. Martina Remešová a Pavlína Šedová seznámily členy s podmínkami a poplatky transparentního účtu.
Ing. Pavlína Sedláková zjistí podmínky ve FIO bance.
Hospodaření Spolku v uplynulém období
Pavlína Šedová předloţila výsledky hospodaření za uplynulý školní rok.

Návrh na čerpání finančních prostředků v 1. pololetí školního roku 2017/18
RNDr. Jiří Kubeš seznámil přítomné s fungováním čerpání prostředků sdruţení v minulých letech a předloţil
návrh na čerpání pro letošní školní rok.
Členové správní rady zkonstatovali, ţe částka vynaloţená na dopravu studentů na různá představení,
exkurze a jiné akce je téměř rovná příjmu z členských příspěvků. Dle jejich názoru postrádá tento systém
smysl, doprava můţe být hrazena studentem přímo, stejně tak jako vstupné. Dle stanov by se mělo jednat
o podporu nadstandardní výchovné činnosti a zlepšování vybavenosti a prostředí Gymnázia.
Jako příklad členové uvádějí:
jazyky - konverzace pro studenty s rodilým mluvčím
pořízení nadstandardního vybavení (dle potřeby školy, např. dataprojektor či jiné vybavení dle
potřeby školy)
odměna pro pedagogy za jejich činnost nad rámec jejich povinností (vedení krouţku, SOČ)
příspěvek na učební pomůcky
Pan ředitel byl poţádán o oslovení učitelů k návrhům na financování dle výše uvedených návrhů.
Návrhy usnesení:
Správní rada:
schvaluje příspěvek na dopravu na adaptační kurz primy (cca 10 tis. Kč).
Hlasování:

4 pro

Usnesení bylo schváleno.
Správní rada:
schvaluje příspěvek na přednášku VŠ studentce v rámci práce SOČ (cca 700,- Kč).
Hlasování:

3 pro

Usnesení bylo schváleno.
Správní rada:
schvaluje příspěvek na půjčovné rekvizit studentům oktávy k přivítání studentů primy (cca
650,- Kč).
Hlasování:

4 pro

Usnesení bylo schváleno.
Správní rada:
schvaluje příspěvek na dopravu na turnaj ve florbalu a v běhu (cca 1.000,- Kč).
Hlasování:

5 pro

Usnesení bylo schváleno.
Přijetí nových členů spolku
Návrh usnesení:
Správní rada:
přijímá nové členy spolku Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice, z.s. dle přihlášek.
Hlasování:

6 pro

Usnesení bylo schváleno.
Příprava Shromáţdění delegátů – představení nových delegátů, představení nových kandidátů
do Správní rady, členský příspěvek, rozpočet
Shromáţdění delegátů se uskuteční v úterý 7.11.2017 v 17:00 hod.

Stanovení finanční odměny za vedení účetnictví a pokladny Spolku
Nebylo projednáno.
Různé
Nebylo projednáno.
Příští schůze Správní rady spolku Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice, z.s. se bude konat
v pondělí 2. října 2017 v 17:00 hod na radnici v Ţidlochovicích.
V Ţidlochovicích 19.9.2017

………………………………………………………..
Gabriela Motlíčková, zapisovatelka

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

