
Zápis z členské schůze 
Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (dále sdružení)

Dne: 14. 11. 2022
Místo: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Přítomní: dle prezenční listiny sdružení (zástupci tříd, zástupci předmětových komisí, zástupce školy 
ředitel Petr Mazanec, zástupce ředitele Milan Pěchouček, členové výboru: předseda pan Hostek, pokladní 
paní Dlabalová a místopředseda pan Dvořák)

Program:

1. Přivítání přítomných, představení účastníků členské schůze. 
2. Výbor sdružení prezentoval aktuální stav rozpočtu. Společně byl diskutován jeho aktuální 

stav. 
Rozpočet, přehled žádostí na rok 22/23, stav bankovního účtu, příspěvek pro studenty z UA, 
kolik zdrojů lze ještě čerpat.
Diskuse nad žádostmi, způsobem rozdělování mezi projekty a odměny nejlepším žákům, 
žadateli o příspěvky apod.

 Požadavek na zasílání žádostí cca 2 týdny před schůzkou zástupců tříd, aby se s jednotlivými 
žádostmi mohli seznámit 

 Žádosti pro konkrétní třídu, návrh na zavedení informace kolikrát tato konkrétní třída čerpala 
z rozpočtu sdružení.

 Diskuse nad stropem částek žádostí a způsobem rozdělení rozpočtu. Zda např. volit strop na určité 
kategorie (exkurze, předměty, jazyky, olympiády apod.).

 Odsouhlaseno, že příspěvek na jednoho žáka zůstává 600 Kč - seznamy pro evidenci poskytnou 
třídní učitelé. Potřeba komunikovat v jednotlivých třídách a vybrat do konce roku a zaslat na 
transparentní účet uvedený na stránkách školy - 0721788379/0800 - do poznámky dát označení 
třídy
Hlasování o rozpočtu
Výdaje - 381.700 Kč
Příjmy - 420.000 Kč
Zůstatek - cca. 500.000 Kč

 Pro: 17 hlasů 
 Proti: 0 hlasů 
 Zdrželo se hlasování: 0

3. Slovo ředitele školy. 
 Poděkování, shrnutí stavu žáků z UA. 
 Stav projektu přístavby výdejny jídel pro žáky nižších ročníků. 
 Žádost o poskytnutí peněz z fondu sdružení na nákup 2 projektorů Epson pro školu - Schváleno

4. Termín jarní schůze sdružení rodičů 23.3.2023
5. Oznámení stávajícího výboru

 Ohlášení odstoupení předsedy Františka Hostka 
 Ohlášení odstoupení pokladní Markéty Dlabalové

Návrh kandidátů členů nového výboru
 Veronika Zíbarová, Lenka Bartoníčková, Milan Dvořák

Hlasování o nových členech výboru
 Veronika Zíbarová: pro 16. Zdrželo se 1, proti 0 – návrh na pokladní 
 Lenka Bartoníčková: pro 16, zdrželo se 1, proti 0 -návrh na místopředsedu sdružení
 Milan Dvořák: pro 16, zdrželo se 1, proti 0 – návrh na předsedu sdružení

Zároveň v návaznosti po oficiálním skončení členské schůze se sešel výbor Sdružení a ze svých členů byl 
jednomyslně zvolen do funkce předsedy výbor pan Milan Dvořák, do funkce místopředsedy výboru paní 
Lenka Bartoníčková a do funkce pokladníka paní Veronika Zíbarová. 


