
Původní název: spolek přátel8ymnázia -Gy a soŠ Přelouč

Nový název: spolek přátelGymnázia a soŠ Přelouč

Zápis ze zasedání členského shromáždění spolku

Dne 20, listopadu 2018 proběhlo zasedání shromáždění členů spolku,

Bylo svoláno před§edkyníspolku ln8. Dušanou Blehovou pozvánkou ze dne 9. listopadu 2018.

Zasedání členského shromáždění se zúčastnily osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na 5hromáždění členů spolku byli pozvánitito hosté| ředitel školy ln8. MiroslaV Pavlata, zástupce

ředitele M8r, Lubor Pacák, zástupce za Lrčitele Mgr, Vendulka Šmahová.

Na pro8ramu zasedání členského shromáždění byly zařazeny tyto body:

1. zaháiení5chůze, sepsáni listiny přítomných a oVěřeni usnášení5chopnosti

2. Představení nového ředitele školy ln8, Miroslava PaVlaty

3. Přijetí nových členů ze soŠ
4. Změna stanov a názvu spolku
5. schválenistanov a názvu spolku
6. Rozhodování o Výši členského příspěVku na školní.ok 2018/2019 a jeho splatnosti

7. Možnost placení členského příspěVku:

a) V hotovostitřídnímu důVérníkovi na třídních schůzkách,

b) do pokladny spolku pí Lence Vanžurové - hospodářce,

c) bezhotovostně na účet spolku,

8, Hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2017/2018

9, Projednání rozpočtu spolku na školní rok 2018/2019

10. Maturitníples - 8arantem matuíjtního plesu rodiČe

11, Diskuse

1) Bylo konstatováno, že členské shromáždění v počtu 8 členů je usnášeníschopné. Li§tina

piítomnÝch tvoři přilohU tohoto lápisU,

2) Ředitel školy seznámil členy spolku s těmito body:

a) od 1, 11, 2018 organizačnízměny, uspořádáníVe škole, přerozděleníkompetencí,
, statutární zástupce školy Mgr. simona Míšková (VedoucíŠPP),

- zástupce pro studijní záležitosti M8r. Lubor Pacák,

- zástt]pce pro odborný v,ýcvik lng. Bohumír ŠVarc,

- Vedoucí EsL] ln8. M8r, EVa Dalecká,

b) spolek rozšířit o nové členy (žáci ze soŠ),

c) získat finance na rozvoj školy,

d) finance:
1 210 ooo,- Kč na zabezpečovací systém školy (propojení s třídní knihou) + změna

vestibulu,
- PardubickÝ kra]'uvolnil prostředky na rekonstrLrkcisociálního zařízení, která bude

probíhat od června 2019 {4 měsíce),
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- snaha o rekonstrukci osvětleníve třídách a V budově praktického VyučoVánl
VJaselské ulici,

- Výměna podlahových krytin,
V budově praktického Vyučování- snaha získat íjnance na sociální zaří2ení,

, Výměna pláště budovy školy,
e) zvýšit počet žáků na max, 600 žáků (soustředit se spíše na 5oŠ),

f) oživit obory na soŠ, propagace i mimo Přelouč (podpořit obory truhlář, strojni
zámečník),

g) Využít ubytování na Domově mládeže (kapacjta 50 žáků, ubytovaných 21 žáků),
h) budova školníjídelnyse převedla na město Přelouč,
i) do činnosti spolku nebude ředitel školy zasahovat, požadavky od peda8ogů - pies pana

ředitele,
j) dotazy, návrhy:

- pístárková - 10letstaré učebnice, M8r. Pacák,každýrokobměna učebnic, lng,
PaVlata - internetové prostředí MUDL (prezentace od učitelů, které si žáci stáhnou),

- pí Roušarová-malé židle, topení, lng. PaVlata -obměna nábvtku,
- pí Roušarová - oslava 17, listopadu (např. zasadit lipu),
- pístárková -absence, hranice 25%, Mgr, Pacák-sjednocenísvstému BAKALÁŘl

{8ymnázaum až od října - bez září), lng. Pavlata - řešeni absence je V kompetenci
ředitele školy, žádost zákonného žástupce o zohlednění absence - stáhnout z Web,
stránek,

k) k 1.10.2018 nový školní řád - na Web. stránkách školy, žácijiž byli seznámeni.
l) lng. Pavlata doporučil prohlédnou si nové Web. stránky školy.

3) Přijetínových členů ze soŠ do spolku
Pro bylo 8 přítomných, proti0, zdrželo se 0.
Návrh §€hválen.

4) DůVodem změny názvu spolku a stanovje rozšířenícca o 1o0 členů ze soŠ, Učitelé seznámili
žáky se Vstupem do spolku (75% mu5í být pro vstup do spolku), na třídních schůzkách
§eznámí rodiče,

5) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy Ve znění které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Pro bylo 8 přítomných, proti0, zdrželo se 0,
stanovytak byly usnesením členského sh romáždění §.hvále ny V podobě, která tvoří přílohu
tohoto zápjsu,
současně tak bylzměněn název spolku na spolek přátel Gymnázia a soŠ Přelouč.

6) Členský příspěVek Ve \^/ši450 Kč na žáka/žákyni a školní rok
Pro bylo 8 přítomných, proti0 zdrželo se 0.
Návrh schválen.

7) Platba členského příspěVku V hotovostina třídních schůzká.h důVěrníkovi nebo individuálné
u pí tenky Vanžurové na EsÚ. Možno platit i ná účet spolku. Do 2právy pro přúemce uvedte
jméno, přúmení a třídu. Úhrada musí Droběhnout do 10. 12. 2018.

8) Hospodářka pí Lenka Vanžurová seznámila členy 5 hospodařenim spolku za uplynulý školní
lok 2ot7 /207a.
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9) Rozpočet spolku na školní rok 2018/2019:
- V hotovostiV pokladně ke dni 20. 11. 2018.25.263 Kč,
- na účt u spolku d n e 20, 17,2078: 7 8.371,09 Kč,
- předpokládaný \^ýnos z plesu: 5.000 Kč,

- příspěvek na akciV rámci prevence: 5.000 Kč,

- za účetní služby hospodářce spolku 3 000 Kč za školni rck2077 /2018 a 4.000 Kč za

školní rok 2018/2019.
Pro bylo 8 přítomných, proti0 zdrželo se 0,

Návrh 5chválen.

10) Maturitní ples:

a) ředitelškoly
- 1 ples pro 8ymnázium + 5oŠ,
- možnost uspořádat ples mimo PřelouČ.

b) rodiče-diskuse:
pro každou třídu ples,

- místo plesu V PřelouČi,
- průzkum zajistitřídní učitelé (1, nebo 2 maturitní plesy),
, žáci oktáVy musípředložit reálný rozpočet plesu,
, požadavek schválit rozpočet- poslat předsedkyni lng, Blehové, ona rozešle ostatním

třídním důvěrníkům,
, zpětná vazba od třídních důvěrníků -elektronicky,

11) Diskuse,
pí ondrašíková - pochválit žáky za reprezentaci školy, ln8. Pavlata - pochvala třídního
učitele, pochvala ředitele školy,

- píVachutková-možnostpřihlášenížákůnapř.doIiterárnísoutěže, lng. Pavlata-
soutěže na Web. stránkách škoty, inío na nástěnkách, soutěže podporované MŠMT,

, požadavek sejít se s třídními důvěrníky z gymnázia a soŠ,
, svolat schůzjV lednu 2019,

Přelouči 20. listopadLr 2018

......y',[elň*nr.*-................
zápis pořídila: tenka Vanžurová

/L^*_
oVěřiIa: lng, Dušana Blehová




