
 

 

 

Zpráva o činnosti spolku Sdružení přátel Gymnázia 

Židlochovice, z.s. za školní rok 2016/2017 
 

 

 

 Na Valné hromadě SPGŢ dne 14. 6. 2016 byly schváleny nové stanovy Spolku, a to za 

účasti 160 členů Sdruţení z celkového počtu 226. Následně byly podniknuty kroky k zápisu do 

Spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně, které bylo završeno dne 2. 1. 2017. Název spolku 

se změnil na Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice, z.s., jeho účelem je především:  

 

 Ochrana zájmu studentů a rodičů  studentů gymnázia 

 Koordinace výchovného působení rodičů   a gymnázia, seznamování vedení gymnázia s 

náměty, připomínkami, stíţnostmi a spolupráce při jejich vyřizování 

 Příprava a organizace společenského plesu gymnázia, pomoc při organizaci akcí 

souvisejících s mimoškolní výukou a výchovou 

 Dobrovolná pomoc členů spolku napomáhající k rozvoji gymnázia 

 Zajišťování materiálních a finančních prostředků pro podporu nadstandardní výchovné 

činnosti a zlepšování vybavenosti a prostředí gymnázia, a to zejména prostřednictvím 

výběru příspěvku od rodičů a darů od sponzorů. 

Nejvyšším orgánem spolku je Shromáţdění delegátů, které plní působnost členské schůze. 

Výkonným orgánem spolku je Správní rada, nad činností orgánů a členů spolku a vyuţití finančních 

prostředků dohlíţí Kontrolní výbor. Statutárním orgánem spolku je předseda. 

  

 Správní rada se v projednávaném období sešla celkem pětkrát, na programu jednání se 

nejčastěji objevovala otázka čerpání získaných finančních prostředků na pokrytí nadstandardních 

vzdělávacích potřeb ţáků gymnázia, dále pak organizace plesu gymnázia atd. 

 Na řádné schůzi dne 20. 6. 2017 bylo zvoleno nové vedení Spolku, předsedkyní je Mgr. 

Martina Remešová, místopředsedkyní paní Stanislava Gergelová, Správní radu tvoří dále paní 

Markéta Pospíšilová,  Gabriela Motlíčková , Pavlína Šedová a Mgr. Petr Toman,   v Kontrolním 

výboru zasedají Ing. Barbora Jakubcová, Ing. Pavlína Sedláková a Ing. Stanislav Večeřa. 

 

 

 Protoţe jednou z hlavních náplní činnosti spolku je příprava a organizace plesu gymnázia, 

zmíním se krátce i o něm. V letošním roce se ples uskutečnil dne 10. 2. 2017 v jednom sále 

Sokolovny, angaţována byla jedna kapela, občerstvení zajišťovala Restaurace Za komínem. Na ples 

se prodávaly  vstupenky v ceně 200Kč,  resp. 150Kč, dále se prodávaly i lístky do tomboly a 10 Kč. 

Ceny do tomboly zajišťovali jak členové SPGŢ, tak vedení gymnázia. Po odečtení všech výdajů 

(pronájem sálu, platba za kapelu, poplatky OSA atd.) činí výtěţek z plesu 47206 Kč. Za kaţdoroční 

pomoc při organizaci plesu děkujeme především panu Mgr. Tomáši Dratvovi, taktéţ i dalším 

učitelům gymnázia, kteří se na přípravách a realizaci podíleli. 

 

 Členský příspěvek SPGŢ byl ve školním roce 2016/2017 schválen ve výši 350 Kč. Tento 

příspěvek odevzdalo 207 ţáků z celkového počtu 227.   Na příspěvcích tedy bylo vybráno 71750Kč.. 

Rodiče 48 ţáků navíc poskytli Sdruţení dary ve výši 9700.Kč. Firmy Papírna Moudrý s.r.o., Létal 

Transport s.r.o., Rotatechnology s.r.o., Ing. Martina Procházková poskytly mimořádní finanční dary 

v celkové hodnotě 35000Kč. Jak jste jiţ byli informováni na právě ukončených třídních schůzkách, 

vybírání těchto členských příspěvků bude v následujícím období pečlivě evidováno a téţ dle 

moţností vymáháno, neboť není moţné, aby výhody plynoucí z členství v SPGŢ, tedy především 



účast na exkurzích(dopravu a vstupné), odměny a dary atd. poţívali i ti, kteří bez udání důvodu 

nehradí členský příspěvek, někteří z nich tak činí dokonce dlouhodobě. 

 

 Podrobný přehled o příjmech a především výdajích bude obsaţen ve Zprávě o hospodaření 

Spolku, která bude prezentována na Shromáţdění delegátů dne 7. 11. 2017. 

 

 

 

 

 

 

Za Správní radu a Kontrolní komisi SPGŢ 

 

 

Mgr. Martina Remešová 

předsedkyně Správní rady SPGŢ 


