
Zápis z členské schůze  

Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 

 

 

Dne:   9.11.2017 

Místo:   Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 

Čas konání:  16:00 hod. 

Přítomní:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

1. Přivítání 

2. Odstoupení výboru 

3. Volba nového výboru 

4. Určení výše členského příspěvku 

5. Posuzování a schválení finanční podpory žádostí předmětových komisí 

6. Vystoupení vedení školy 

7. Různé 

 

Ad 1. 
Členskou schůzi svolal a řídil pan Petr Mikoláš. Schůze proběhla za přítomnosti 16 zástupců 

jednotlivých tříd z celkem 22 tříd účastných ve Sdružení rodičů a je tedy usnášeníschopná. 

I nepřítomní zástupci se řádně omluvili a budou informováni o průběhu schůzky, aby 

informace předali dále na třídních aktivech. Přítomni byli všichni tři členové výboru: pan 

Mikoláš, paní Jankovská, paní Kováříková. 

 

Ad 2. 
Stávající členové výboru Jankovská, Kováříková a Mikoláš dali své funkce k dispozici, neboť 

jejich potomci v tomto školním roce maturují. 

 

Ad 3. 
Novými členy výboru sdružení byli jednomyslně zvoleni a schváleni František Hostek, 

Markéta Dlabalová a Petr Karnold. 

 

Ad 4. 
Členský příspěvek i nadále zůstává 400,- Kč, beze změn oproti minulému období 

 

Ad 5. 
Posuzováním a schvalováním žádostí předmětových komisí se podařilo snížit požadovaný 

rozpočet do  mezí očekávaných příjmů a výdajů. Došlo k přesunu požadovaných nákladů na 

pořízení koberce před tělocvičnu v ceně odhadem 20.000,- Kč z prostředků SRPŠ do nákladů 

z prostředků zřizovatele školy – toto bylo panem ředitelem odsouhlaseno.    

  

Ad 6. 
V závěru členské schůze přítomný ředitel školy pan Petr Mazanec informoval o situaci 

s rekonstrukcí oken a o dalších aktivitách školy a o volbě nových zástupců v Radě školy na 

blížících se schůzkách. 

  

Ad 7. 



Jednou z členek Sdružení byla otevřena myšlenka na projekt Zdravé svačiny, který je v gesci 

kavárny Kačaba, provozovaný Diakonií, a tedy sloužící v drobném případném zisku dobré 

věci. Stačí uvolnit prostor pro objednání a následný výdej, v tomto směru opět osloven pan 

ředitel a do konce kalendářního roku by mělo vedení školy zaujmout příslušné stanovisko 

k tomuto projektu. 

Zástupci prvních ročníků poptávali a v jisté míře byli i snad uspokojivě informováni o 

způsobu výběru plateb do Sdružení na blížících se aktivech. Zatím platil systém výběru na 

aktivech a odevzdání do konce listopadu příslušného roku, a to na účet  721 788 379/ 0800, 

s informací pro příjemce, z které třídy platba pochází. Platba jde za rodičem, má-li na škole 

více dětí, platí ve třídě nejstaršího potomka a měl by tuto skutečnost oznámit ve třídě 

mladšího (mladších) sourozenců.  

 

 

Po skončení členské schůze se sešel výbor Sdružení a ze svých členů byl jednomyslně zvolen 

do funkce předsedy výbor Mgr. František Hostek, do funkce místopředsedy výboru pan Petr 

Karnold a do funkce pokladníka paní Markéta Dlabalová.  

 

 

 

zaznamenal stávající předseda Sdružení Petr Mikoláš 

  


