Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992

Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

26. dubna 2016, 16:30 - 18:00 hod.
Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna
viz prezenční listina a host - PhDr. Karel Goš (ředitel GH)

1. Usnášeníschopnost schůze SRGH
Přítomný počet členů 21 (z 33 možných) je dostatečný k smysluplné realizaci schůze SRGH.
Usnesení: Schůze SRGH je usnášeníschopná k projednání a schválení místa plesu pro příští
rok i k volbě výboru sdružení pro nový školní rok 2016/2017.
2. Úvodní slovo předsedy SRGH a ředitele GH
Předseda SRGH zahájil jednání a přivítal jako hosta jednání ředitele školy. Ředitel gymnázia
PhDr. Karel Goš informoval o dosavadním průběhu oslav školy a o dalších připravovaných
akcích: 3. 6. 2016 Open Air koncert s MFO, 4. 6. 2016 Den otevřených dveří – setkání
absolventů a společenský večer v RCO. Ředitel GH požádal členy sdružení o zvážení možnosti
stipendijního programu pro žáky školy. Ředitel školy poděkoval členům SRGH „za spolupráci
se školou a zejména za 2 nádherné maturitní plesy“.
Sdružení rodičů podporuje snahu o důstojné oslavy výročí gymnázia. Proto vyhradilo na
plesech prostor pro infostánek oslav GH a umožnilo rovněž reklamu oslav GH. Zřídilo také
transparentní podúčet účtu SRGH pro účely oslav výročí gymnázia.
Usnesení: Schválen příspěvek SRGH pro účely oslav gymnázia formou vkladu 60000,- na
transparentní podúčet účtu SRGH. (21 hlasů pro)
3. Hodnocení plesů
Členové sdružení obdrželi v předstihu vyúčtování plesů v tabulce. V rámci jednání schůze
hospodářka SRGH Ing. Lenka Holečková seznámila přítomné s podrobnými informacemi
k realizovaným maturitním plesům (vyúčtování + postřehy z průběhu příprav i samotných
plesů). Přítomní rodiče maturantů, kteří se plesů zúčastnili, vyjádřili spokojenost s průběhem
obou večerů a rovněž tlumočili názory z maturitních tříd. Rodiče příštích maturantů projevili
zájem účastnit se přípravných schůzek k organizaci plesů v příštím školním roce (plán 1.
Informativní schůzky v červnu).
Usnesení: Sdružení SRGH schvaluje návrh pořádat v příštím školním roce maturitní plesy
opět ve Floře – konkrétně 3. a 4. 2. 2017. (21 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování)

4. Úprava stanov
Vzhledem k ze zákona nutným novým registracím spolků (do 31. 12. 2016) a tedy
souvisejícím potřebným úpravám stanov provede také Sdružení SRGH úpravu svých stanov.
Předseda SRGH rozešle zástupcům jednotlivých tříd ve sdružení e-mailem návrh nových
stanov k připomínkování. Finální verze stanov bude schvalována na schůzi SRGH v září.
Usnesení: bod uzavřen bez usnesení
5. Volba výboru SRGH na školní rok 2016/2017
Přítomných 21 členů sdružení informováno o ochotě stávajícího výboru SRGH v práci
pokračovat a vyzváno k případnému doplnění kandidátů na hlasovací lístky. Ověřovatelem
voleb navržena pí Milena Motalíková. Po tajné volbě revizora sdružení padl z pléna návrh
realizovat veřejnou volbu předsedy a hospodáře SRGH.
Usnesení: Sdružení SRGH schválilo ověřovatele voleb (21 hlasů pro) a následně i veřejnou
volbu předsedy a hospodáře SRGH (21 hlasů pro).
Výbor SRGH byl zvolen a bude pracovat v tomto složení:
Předseda: PhDr. Bohumil Šíp (veřejné hlasování, 20 hlasů pro, 1 se zdržel)
Hospodářka: Ing. Lenka Holečková (veřejné hlasování, 20 hlasů pro, 1 se zdržel)
Revizor: Mgr. Alena Kopecká, MBA (tajné hlasování, 20 hlasů pro, 1 se zdržel)

Olomouc, 26. dubna 2016
Zapsala: Mgr. Alena Kopecká, MBA, revizor SRGH
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