Zápis z jednání
Správní rady spolku Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s. konané dne 5. dubna 2018
Na radnici Židlochovice, Masarykova 100, 66701 Židlochovice
Dne:
Přítomni:

5. dubna 2018
Mgr. Dana Pauková
Ing. Stanislava Gergelová
Mgr. Martina Remešová
Mgr. Lenka Otýpková
Gabriela Motlíčková
Mgr. Petr Toman se dostavil v 17:10 a odešel v 17:55
Markéta Pospíšilová se dostavila v 17:15
členové kontrolní komise: Ing. Barbora Jakubcová
Omluvená nepřítomnost:, Pavlína Šedová, Ing. Pavlína Sedláková, Ing. Stanislav Večeřa

PROGRAM:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zhodnocení plesu Gymnázia Židlochovice 2018
3. Výběr příspěvků SPGŽ na rok 2018
4. Čerpání z rozpočtu SPGŽ za období leden-březen 2018
5. Aktuální požadavky na čerpání z prostředků SPGŽ
6. Obměna Kontrolní komise ve školním roce 2018/19
7. Různé, diskuze
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem jednání byla navržena paní Gabriela Motlíčková, ověřovatelem zápisu byla navržena paní Mgr.
Lenka Otýpková.
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí zapisovatelem jednání paní Gabrielu Motlíčkovou a ověřovatelem zápisu paní Mgr. Lenku
Otýpkovou.
Hlasování:

5 pro

Usnesení bylo schváleno.
Zhodnocení plesu Gymnázia Židlochovice 2018
V 17:10 se dostavil Mgr. Toman, přítomno je 6 členů Správní rady.
Ing. Gergelová předložila finanční výsledky plesu, velice kladně hodnotila spolupráci s p. Saňkovou a práci
Mgr. Dratvy. Výdělek je obdobný jako v minulých letech, tj. asi 42 tis. Kč.
Výběr příspěvků SPGŽ na rok 2018
V 17:15 se dostavila p. Pospíšilová, přítomno je 7 členů Správní rady.
Ing. Gergelová zkonstatovala, že vybírání příspěvku pouze bezhotovostně se nedaří. Evidence hotovostních
plateb je ale pečlivá. 9 příspěvků je neuhrazených, z toho 5 z kvinty.

Proběhla diskuse k čerpání prostředků na dopravu. Vyšší ročníky při akcích v Brně se objednaným
autobusem již do Židlochovic často nevrací a autobus jede poloprázdný. Členové SR navrhují, aby se
doprava do Brna objednávala jen pro nižší ročníky. Starší by se dopravili individuálně.
Mgr. Remešová a Ing. Gergelová navrhují prezentovat sdružení na třídních schůzkách.
Mgr. Pauková navrhuje motivovat především primu, informovat je o činnosti SPGŽ a vysvětlovat smysl
sdružení.
Čerpání z rozpočtu SPGŽ za období leden-březen 2018
Bylo předloženo čerpání za 01-03/2018. Komunikace mezi školou a sdružením funguje.
Aktuální požadavky na čerpání z prostředků SPGŽ
V 17:55 odešel Mgr. Toman, přítomno je 6 členů SR.
Dodatečné požadavky na čerpání prostředků:
nákup květináčků, určeno k pořádání plesu, 80 ks, celková cena 1.600,- Kč
nákup psacích podložek, 50 ks, celková cena nejvýše do 2.000,- Kč
Dále SR projednala požadavek Mgr. Nechvílové, aby příspěvek 5.000,- Kč na zájezd do Francie bylo možno
čerpat na dopravu metrem. SR je toho názoru, že je nutno vyčerpat peníze k tomu účelu, na který byly
schváleny, tedy na vstupné. SR navrhuje předat částku v hotovosti, po návratu ze zájezdu budou
předloženy podklady k čerpání. Předsedkyně o této skutečnosti informuje Mgr. Nechvílovou.
Návrh usnesení:
Správní rada:
schvaluje dodatečné požadavky na čerpání prostředků SPGŽ.
Hlasování:

6 pro

Usnesení bylo schváleno.
Obměna Kontrolní komise ve školním roce 2018/19
Ing. Jakubcová končí jako členka Kontrolní komise a je potřeba za ni hledat náhradu.
Různé, diskuze
GDPR – je potřeba řešit ve spolupráci se školou.
Paní Šedová předala Ing. Gergelové účetnictví s tím, že daňové přiznání za rok 2017 nezpracovala. Je
nutné ho podat nejpozději 9.4.2018.
V Židlochovicích 5. dubna 2018

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

………………………………………………………….
Mgr. Lenka Otýpková, ověřovatelka

