Zápis ze schůze Shromáždění delegátů SPGŽ
konané dne 7.11.2017
Vymezení pojmů:
Sdružení přátel gymnázia, dále jen „SPGŽ“
Správní rada SPGŽ, dále jen „SR“
Shromáždění delegátů, dále jen „SD“
Gymnázium Židlochovice, dále jen „škola“
Schůzi SD svolala předsedkyně spolku SPGŽ v souladu se stanovami na 7.11.2017 do učebny cizích
jazyků v budově školy. Pozvánka byla doručena elektronickou poštou na adresu všech zvolených
delegátů. Schůzka byla přesunuta do učebny zeměpisu.
Přítomni:
Prima
Prima
Sekunda
Sekunda
Tercie
Tercie
Tercie
Kvarta
Kvarta
Kvinta
Kvinta
Kvinta
Sexta
Sexta
Septima
Oktáva
Oktáva
Oktáva

Dana Pauková, Mgr. - hlasující od bodu č. 3.2 dále
Jitka Ondrová , Ing. hlasující od bodu č. 3.2 dále
Stanislava Gergelová, Ing.
Magda Kovarčíková
Martina Remešová, Mgr.
Pavlína Sedláková, Ing.
Petra Křížová, Mgr.
Markéta Pospíšilová
Miroslav Šiler, Bc.
Ladislav Chrastil, Ing.
Lenka Otýpková, Mgr.
Iva Michalisková - hlasující od bodu č. 4 dále
Petr Toman, Mgr.
Dana Saňková
Gabriela Motlíčková
Pavlína Šedová
Stanislav Večeřa, Ing.
Barbora Jakubcová, Ing.

Omluveni:
Septima
Septima
Sekunda
Sexta
Kvarta

Michal Sklenář – k hlasování zplnomocněna G. Motlíčková
Karel Král, Ing.
Silvie Tomanová, Ing.
Martin Hochman
Michal Vlasák – přítomen a hlasující pouze v bodech od č. 4 do č. 7.1

Ostatní přítomní:
Zvaný host:

Jiří Kubeš, RNDr.
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Z 20 členů SD je přítomno 15 členů. Noví 3 přítomní delegáti nejsou do svého přijetí hlasujícími
členy. Omluveno je 5 členů, přičemž 1 nepřítomný delegát pověřil plnou mocí jiného člena
k hlasování. Zasedání je usnášení schopné počtem 16 hlasů.
Schůzi zahajuje a řídí předsedkyně SPGŽ paní Martina Remešová.

1.

Návrh programu

Program schůze byl zveřejněn na webu SPGŽ a rozeslán se svolánkou na schůzi takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Přijetí nových delegátů
Volba nových členů Správní rady
Zpráva o činnosti Spolku ve školním roce 2016/17
Zpráva o hospodaření Spolku ve školním roce 2016/17
Schválení členského příspěvku na školní rok 2017/18
Návrh rozpočtu Spolku na školní rok 2017/18
Diskuze
Závěr

Připomínky:
Doplňující návrh:

bez připomínek
bez doplňujících návrhů

✪ Hlasování o souhlasu s návrhem programu
Návrh usnesení:
SD souhlasí s navrženým programem.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
16
PROTI

2.

0

ZDRŽELO SE

0

.

Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu

dle návrhu předsedkyně:
Zapisovatel:
Markéta Pospíšilová
Ověřovatel:
Petr Toman
✪ Hlasování o souhlasu s návrhem předsedkyně
Návrh usnesení:
SD volí zapisovatelem jednání paní Markétu Pospíšilovou a ověřovatelem zápisu
pana Petra Tomana.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
16
PROTI
0
ZDRŽELO SE
0
.
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3.

Přijetí nových delegátů do SD SPGŽ

3.1
Přijetí delegátů za ročník PRIMA 2017/18
dle volby zákonných zástupců primy 7.11.2017 se schůze Shromáždění delegátů zúčastnila
paní Dana Pauková a paní Jitka Ondrová. Třetí delegát z řad zákonných zástupců ročníku PRIMA
nebyl zvolen.
✪ Hlasování o přijetí navrženého člena do SD
Návrh usnesení:
SD bere na vědomí volbu zákonných zástupců žáků PRIMA a přijímá nové delegáty
paní Danu Paukovou a paní Jitku Ondrovou.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
16
PROTI
0
ZDRŽELO SE
0
.
Přijetím 2 nových delegátek se zvyšuje počet hlasujících o 2 hlasy. Shromáždění delegátů hlasuje
dále celkovým počtem 18 hlasů.
3.2
Přijetí delegátů za ročník KVINTA 2017/18
místo paní MUDr. Aleny Damborské, která na funkci rezignovala.
Dle volby zákonných zástupců žáků ročníku KVINTA dne 7.11.2017 se schůze SD zúčastnila
paní Iva Michalisková.
✪ Hlasování o přijetí navrženého člena do SD
Návrh usnesení:
SD bere na vědomí volbu zákonných zástupců žáků ročníku KVINTA a přijímá nového
delegáta paní Ivu Michaliskovou.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
18
PROTI
0
ZDRŽELO SE
0
.
Přijetím 1 nové delegátky se zvyšuje počet hlasujících o 1 hlas. Shromáždění delegátů hlasuje dále
celkovým počtem 19 hlasů.
Na schůzi se dostavuje pan Michal Vlasák, delegát za ročník KVARTA. Jeho příchodem se zvyšuje
počet hlasujících o 1 hlas. Shromáždění delegátů hlasuje dále celkovým počtem 20 hlasů.

4.

Volba nových členů SR SPGŽ

4.1
Volba člena SR za ročník PRIMA 2017/18
dle návrhu přítomných delegátů primy paní Dana Pauková
✪ Hlasování o přijetí navrženého člena do SR
Návrh usnesení:
SD volí člena správní rady za ročník PRIMA paní Danu Paukovou.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
20
PROTI
0
ZDRŽELO SE
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0

.

4.2
Volba člena SR za ročník KVINTA 2017/18
dle návrhu přítomných delegátů kvinty paní Lenka Otýpková
✪ Hlasování o přijetí navrženého člena do SR
Návrh usnesení:
SD volí člena správní rady za ročník KVINTA paní Lenku Otýpkovou.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
20
PROTI
0
ZDRŽELO SE

5.

0

.

Zpráva o činnosti SPGŽ ve šk. roce 2016/17

Předsedkyně SPGŽ, paní Martina Remešová, předkládá Zprávu o činnosti SPGŽ
ve šk. roce 2016/17. Zpráva o činnosti je zveřejněna na webových stránkách SPGŽ, rodiče byli
seznámeni s obsahem na třídních schůzkách.
5.1 Personální změny ve vedení spolku
Z důvodu pracovního vytížení ve šk. roce rezignoval na svou funkci pan Petr Toman, novou
předsedkyní byla zvolena paní Martina Remešová, místopředsedkyní byla zvolena paní Stanislava
Gergelová.
5.2 Zřízení transparentního účtu
V souvislosti se vznikající zákonnou povinností elektronické evidence tržeb nemůže SPGŽ v roce
2018 uskutečňovat žádné příjmy ani úhrady v hotovosti, došlo ke zřízení transparentního účtu.
Č. účtu zůstává nezměněno: Česká spořitelna 202 291 7329/0800.
Diskuse k projednávanému bodu:
Místopředsedkyně SPGŽ, paní Stanislava Gergelová, seznámila přítomné delegáty s postupem pro
vyhledávání transparentního účtu SPGŽ na stránkách ČS a.s..
Pan Stanislav Večeřa upozornil na existenci webu SPGŽ na adrese: http://spgz.webnode.cz/,
kde je úmístěn přímý aktivní odkaz pro přístup na transparentní účet SPGŽ.
✪Hlasování o přijetí Zprávy o činnosti SR ve šk. roce 2016/17.
Návrh usnesení:
SD bere na vědomí Zprávu o činnosti SR ve šk. roce 2016/17.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
20
PROTI
0
ZDRŽELO SE

6.

Zpráva o hospodaření ve šk. roce 2016/17

Zprávu o hospodaření projednala Kontrolní komise na své schůzce dne 19.9.2017.
Paní Pavlína Šedová seznamuje s výsledky hospodaření SPGŽ ve šk. roce 2016/17.
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0

.

6.1
Zpráva o hospodaření ve šk. roce 2016/17
Zůstatek k 1.9.2016 celkem: 50.958,-Kč.
Příjmy CELKEM: 163.656Kč
Členský příspěvek a dary rodičů: 81 450Kč
Výtěžek z pořádání plesu: 47.206Kč
Darovací smlouvy na finanční dary: 35 000Kč
Výdaje CELKEM: 111.453Kč
Exkurze, aktivity tříd – vstupné, doprava
Cestovné IDS
Doprava - LVK
Zájmové aktivity, pomůcky
Provoz
Odměny
Konverzace v cizích jazycích
Společenské události školy (besídky, výstavy, slavnosti)
Reprezentace školy (sport, vědomostní soutěže, zájmy)
Poznávací zahraniční zájezdy:

35 244 Kč
2 020 Kč
8 705 Kč
11 162 Kč
7 813 Kč
16 670 Kč
239 Kč
10 671 Kč
9 959 Kč
8.970 Kč

(cca 31%)
(cca 8%)
(cca 15%)
(cca 10%)
(cca 7%)
(cca 6%)
(cca 0%)
(cca 11%)
(cca 3%)
(cca 9%)

Zůstatek k 31.8.2017 je CELKEM : 103.161Kč
Písemnou zprávu o hospodaření SPGŽ připravila členka SR, paní Pavlína Šedová.
V roce 2018 hospodaření SPGŽ převezme členka SR, paní Stanislava Gergelová.
Účtování bude prováděno dle požadavků finanční správy dle kalendářního roku.
✪Hlasování o přijetí Zprávy o hospodaření SPGŽ ve šk. roce 2016/17.
Návrh usnesení:
SD schvaluje výsledek hospodaření ve šk. roce 2016/17.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
20
PROTI
0
ZDRŽELO SE

0

.

6.2
Informace o čerpání z rozpočtu SPGŽ ve šk. roce 2017/18
SR projednala čerpání
finančních
prostředků
v 1.
½
školního
roku
2017/2018
dle návrhů školy ke dni 7.11.2017 v celkové výši 55.700 Kč. Všechny podrobnosti jsou zveřejněny
na webu SPGŽ.
Návrh projednaný dne 19.9.2017
2.350Kč sportovní aktivity, půjčovné, SOČ – hrazeno hotově pokladnou
11.350Kč adaptační kurz primy – hrazeno převodem z b.ú. SPGŽ
Návrh projednaný dne 2.10.2017
42.000Kč dle návrhu školy na 1. ½ šk.r. – poukázáno na b.ú. školy na základě darovací smlouvy.
Finanční prostředky na aktivity, které škola nezahrnula do přehledu čerpání do 2.10.2017, může
škola využít do vyčerpání převedeného obnosu 42.000Kč po předchozím schválení SR.
Zůstatek k 6.11.2017 je CELKEM 43.440,23 Kč
Na bankovním účtu 42 022,23 Kč / v pokladně 1.418,- Kč
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✪Hlasování o přijetí informace o čerpání prostředků z rozpočtu SPGŽ ve šk. roce 2017/18.
Návrh usnesení:
SD bere na vědomí informaci o čerpání prostředků z rozpočtu ve šk. roce 2017/18.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
20
PROTI
0
ZDRŽELO SE
0
.

7.

Členský příspěvek na rok 2018

Z důvodu narovnání účetního a kalendářního roku bude nově členský příspěvek vybírán
od 1.1.2018 na základě usnesení SD dle podmínek stanovených stanovami SPGŽ.
7.1 Stanovení výše členského příspěvku na rok 2018
Náklady dle požadavků školy za 1. ½ šk. roku 2017/18 byly hrazeny z přebytku hospodaření
minulých let, je nutné vytvořit zpět finanční rezervu. SR navrhuje stanovit členský příspěvek
na rok 2018 ve výši 500Kč, s termínem splatnosti 31.3.2018.
Diskuze k projednávanému bodu:
Paní Dana Saňková vznáší dotaz, jaké variabilní symboly budou používány při platbě příspěvků.
Předsedkyně uvádí, že nebylo uvažováno o žádné změně. Variabilním symbolem pro úhradu
příspěvku by mělo být dostačující uvedení ročníku a příjmení žáka.
Pan ředitel, RNDr. Jiří Kubeš, vznáší dotaz, jak se budeme stavět k případům nezaplacených
členských příspěvků. Předsedkyně uvádí, že jednotlivé případy se musí vyhodnotit individuálně.
Paní Saňková navrhuje diskuzi o výši ročního členského příspěvku. Nikdo jiný se do diskuse
nehlásí.
✪ Hlasování o způsobu úhrady a výši členského příspěvku na rok 2018.
Návrh usnesení:
SD schvaluje členský příspěvek na kalendářní rok 2018 převodem na transparentní účet
SPGŽ ve výši 500Kč.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
19
PROTI
1
ZDRŽELO SE
0
.
Paní Saňková navrhuje diskuzi o termínu splatnosti ročního členského příspěvku. SR navrhuje
termín 31.3.2018, aby bylo dostatek času na urgence nezaplacených příspěvků v termínu.
Ze vzniklé diskuze vzešel nový návrh na termín splatnosti 28.2.2018.
✪ Hlasování o stanovení termínu splatnosti členského příspěvku na rok 2018.
Návrh usnesení:
SD schvaluje splatnost členského příspěvku na kalendářní rok 2018 k datu 31.3.2018.
Usnesení nebylo přijato.
Hlasování: PRO
2
PROTI
18
ZDRŽELO SE
0

.

SD schvaluje splatnost členského příspěvku na kalendářní rok 2018 k datu 28.2.2018.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
18
PROTI
2
ZDRŽELO SE
0

.
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Po ukončení hlasování ze schůze SD odchází pan Michal Vlasák, čímž se snižuje počet hlasujících
o 1 hlas. Shromáždění delegátů hlasuje dále celkovým počtem 19 hlasů.
7.2 Návrh na přerozdělení členských příspěvků SPGŽ v roce 2018
SPGŽ v souladu s platnými stanovami navrhuje čerpat v roce 2018 více finančních prostředků
na podporu nadstandardní výchovné činnosti, t.j. činnost na podporu rozvoje osobnosti studentů
mimo rámec školního vzdělávacího programu, např:
prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, debatování,
konverzace v cizích jazycích,
příprava na TSP
Návrh skladby čerpání objemu členských příspěvků
– viz zveřejněný zápis ze SR 2.10.2017
(předpoklad 110.000 Kč):
Exkurze, aktivity tříd – vstupné, doprava
Cestovné IDS
Doprava - LVK a AP
Zájmové aktivity, pomůcky
Konverzace v cizích jazycích
Příprava na TSP, odborné semináře
Podpora komunikačních a prezentačních dovedností

8.

30%
10%
20%
10%
10%
10%
10%

(33.000 Kč)
(11.000 Kč)
(22.000 Kč)
(11.000 Kč)
(11.000 Kč)
(11.000 Kč)
(11.000 Kč)

Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu 2018 byl sestaven jako vyrovnaný;
projednala jej Kontrolní komise na své schůzce dne 19.9.2017.
Příjmy CELKEM: 230.000 Kč
Členský příspěvek:
Příjem z pořádání plesu:
Finanční dary:
Převod zůstatku z r. 2017
Výdaje CELKEM: 230.000 Kč
Náklady na pořádání plesu:
Společenské události školy (besídky, výstavy, slavnosti)
Reprezentace školy (sport, vědomostní soutěže, zájmy)
Odměny
Poznávací zahraniční zájezdy:
Čerpání členských příspěvků dle návrhů školy 1. ½ 2018:
Čerpání členských příspěvků dle návrhů školy 2. ½ 2018:
Provoz, ostatní

110.000 Kč
70.000 Kč
10.000 Kč
40.000 Kč
30.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
60.000 Kč
50.000 Kč
20.000 Kč

Informace o nakládání s finančními prostředky jsou dostupné přes transparentní účet SPGŽ.
Paní Saňková vznáší dotaz na případné možnosti převodu nákladů z jednotlivých kapitol, kontrolu
čerpání a na možnost navýšení prostředků v kapitole odměn. Předsedkyně uvádí, že možnosti
čerpání z rozpočtu SPGŽ projedná SR na své první schůzi v roce 2018 a bude společně se školou
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hledat nejjednodušší způsob postupného uvolňování finančních prostředků. SR je schopna
hlasovat o konkrétním návrhu čerpání i korespondenčně do 3 dnů.
Před započetím hlasování schůzi SD opouští paní Gabriela Motlíčková, čímž se snižuje počet
hlasujících o 2 hlasy. Shromáždění delegátů hlasuje dále celkovým počtem 17 hlasů.
✪ Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2018.
Návrh usnesení:
SD schvaluje zveřejněný návrh rozpočtu na kalendářní rok 2018.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: PRO
17
PROTI
0
ZDRŽELO SE

9.

0

.

Diskuze

9.1
Informace o škole
Ředitel školy na výzvu předsedkyně uvedl, že škola zveřejňuje všechny informace o průběhu školní
i mimoškolní činnosti průběžně na webu školy. Informace o úspěších ve studiu jsou uvedeny ve
výroční zprávě.
9.2
Reprezentační ples školy 2018
Uspořádání reprezentačního plesu školy je významná součást činnosti SPGŽ, na organizaci
se podílí členové i delegáti. Za školu je přípravou plesu pověřen pan Tomáš Dratva.
Akce proběhne v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích dle úspěšného modelu
předchozího ročníku. Termín plesu je stanoven na pátek 16. února 2018.

10.

Závěr

Souhrn přijatých usnesení:
Bod č. 1:
SD souhlasí s navrženým programem.
Bod č. 2:
SD volí zapisovatelem jednání paní Markétu Pospíšilovou a ověřovatelem zápisu
pana Petra Tomana.
Bod č. 3.1:
SD bere na vědomí volbu zákonných zástupců žáků PRIMA a přijímá nové delegáty
paní Danu Paukovou a paní Jitku Ondrovou.
Bod č. 3.2:
SD bere na vědomí volbu zákonných zástupců žáků ročníku KVINTA a přijímá
nového delegáta paní Ivu Michaliskovou.
Bod č. 4.1:
SD volí člena správní rady za ročník PRIMA paní Danu Paukovou.
Bod č. 4.2:
SD volí člena správní rady za ročník KVINTA paní Lenku Otýpkovou.
Bod. č.5:
SD bere na vědomí Zprávu o činnosti SR ve šk. roce 2016/17.
Bod č. 6.1:
SD schvaluje výsledek hospodaření ve šk. roce 2016/17.
Bod č. 6.2:
SD bere na vědomí informaci o čerpání prostředků z rozpočtu ve šk. roce 2017/18.
Bod č. 7.1:
SD schvaluje členský příspěvek na kalendářní rok 2018 převodem na transparentní
účet SPGŽ ve výši 500Kč.
SD schvaluje splatnost členského příspěvku na kalendářní rok 2018 k datu 28.2.2018.
Bod č. 8:
SD schvaluje zveřejněný návrh rozpočtu na kalendářní rok 2018.
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Schůzi zakončuje předsedkyně pozvánkou na plánované setkání členů SR dne 4. prosince 2017
v restauraci Za komínem, vítáni budou všichni delegáti.
Příští schůze SD je plánovaná na období 11/2018.
Zapsala:
Ověřil:

Markéta Pospíšilová, v. r.
Petr Toman, v. r.
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