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Zápis z 26. jednání členské schůze spolku konané dne 5. 9. 2022 

 
Pozvánky na členskou schůzi delegovaných zástupců (dále jen členská schůze) byly 

rozeslány všem členům dne 30. 8. 2022. 

1. Jednání členské schůze bylo zahájeno dne 5. 9. 2022 v 17.30 hodin a uskutečnilo se 
v budově Gymnázia Blovice. 

2. Přítomno bylo 8 z celkového počtu 12 delegovaných zástupců, jako host se za 

gymnázium zúčastnila paní ředitelka Mgr. Marcela Šustrová. Seznam přítomných viz 

prezenční listina (příloha č. 1). 

3. Účastníci členské schůze (dále jen účastníci) vzali na vědomí zvolení delegovaných 
zástupců jednotlivých tříd pro školní rok 2022/2023 a jmenovali je členy výboru spolku: 

prima:  Věra Kyselová  1. ročník:  Hana Polívková 

sekunda:  Denisa Zelenková  2. ročník:  Štěpánka Roubalová 

tercie:  Lenka Rojíková  3. ročník:   Vladislava Bělová 

kvarta:  Lenka Šimečková  4.ročník:  Hana Skalová 

kvinta:  Jaroslava Kovářová    

sexta:  Andrea Šimánková    

septima:  Petr Čadek    

oktáva:  Lenka Podušková    

 

4. Do funkce zástupce předsedkyně byla zvolena Denisa Zelenková a do funkce hospodářky 
byla zvolena Ing. Věra Kyselová. Složení výboru spolku pro školní rok 2022/2023 je 

následující: 

1. Předsedkyně: Mgr. Lenka Rojíková, DiS 

2. Zástupce předsedkyně: Denisa Zelenková 

3. Hospodářka: Ing. Věra Kyselová 

4. Ostatní delegovaní zástupci jednotlivých tříd, viz bod 3. 
 

5. Členská schůze vzala na vědomí informaci předsedkyně o právních aspektech a 
problematice formy původního občanského sdružení a rozporů s právním řádem ČR. 
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. změnil právní formu občanských sdružení na „zapsané 
spolky“, stanovil rovněž novou terminologii pro orgány spolku a pravidla pro provedení 
změn ve veřejném rejstříku. Jelikož u Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice nebyly 
tyto změny právního řádu dosud promítnuty, činí tak tato členská schůze tím, že: 
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a) schvaluje jednomyslně nové znění Stanov spolku (příloha č. 2), 
b) aktualizuje název spolku na: Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z. s.  

(rozuměj zapsaný spolek), 
c) ukládá předsedkyni spolku zajistit zaslání formuláře o změnách do veřejného 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 
 

6. Účastníci projednali a schválili Spisový a skartační řád navržený Lenkou Rojíkovou. 
Spisový a skartační řád řeší pravidla pro nakládání s dokumenty, jejich uchovávání a 
skartaci. Příslušná opatření přijmou zejména předsedkyně Lenka Rojíková a hospodářka 
Věra Kyselová. 

7. Účastníci schválili zprávu o hospodaření v období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022, kterou 

vytvořila dosavadní hospodářka spolku Blanka Šlemendová (viz příloha č. 3). Blanka 

Šlemendová se zavázala podat daňové přiznání k 31. 8. 2022 na Finanční úřad v Blovicích 

v souladu s odsouhlasenou změnou zdaňovacího období a následně předat celou 
agendu nové hospodářce paní Věře Kyselové. 

8. Lenka Rojíková předložila návrh na zlepšení prezentace spolku na webových stránkách 
gymnázia. Účastníci projednali navržený úvodní text o spolku. Dodání tohoto textu, PDF 

verze nových stanov spolku a zápisů z jednání zajistí Lenka Rojíková zasláním e-mailem 

Ladě Kotlanové ke zveřejnění. 

9. Účastníci schválili výši členského příspěvku rodičů, kteří se stanou členy spolku pro 

školní rok 2022/2023, a to ve výši 300 Kč na osobu a školní rok. Přihlášku bude škola 
distribuovat na začátku listopadu a týden před plánovanými třídními schůzkami bude 

přihláška rozeslána rodičům také elektronicky skrze ŠOL. 

10. Účastníci schválili níže uvedené příspěvky na reprezentaci školy do výše plánovaného 
rozpočtu ve školním roce 2022/2023. Dále účastníci projednali čerpání příspěvků 
jednotlivými třídami na výdaje nad rámec rozpočtu třídních akcí (např. sportovní a 

adaptační pobyty) organizovaných školou. O této možnosti bude třídní učitele 

informovat ředitelka školy. 

odměny maturantům (2023) 12 000 Kč 

občerstvení maturitní komise (2023) 1 500 Kč 

odměny za úspěšnou reprezentaci školy 20 000 Kč 

jízdné 3 000 Kč 

 

11. Účastníci projednali účast zástupců studentů gymnázia na jednáních spolku. Lenka 
Rojíková osloví studentský parlament, aby z řad svých členů delegoval dva zástupce 
studentů do výboru spolku. 
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12. Účastníci spolu s ředitelkou gymnázia projednali účast spolku na plánovaných oslavách 
60. výročí vzniku školy, které proběhnou v sobotu 24. 9. 2022. Spolek se bude veřejnosti 
řádně prezentovat a zároveň bude zajišťovat drobné občerstvení a teplé nápoje. Výtěžek 
z akce bude přijat do hotovostní pokladny. Akci koordinuje Andrea Šimánková.  

13. Účastníci projednali konání dalších akcí a shodli se na závěru, že spolek nebude 

organizovat ples. Lenka Rojíková se zavázala zrušit termín domluvený v Městském 

kulturním středisku Lidový dům Blovice a u kapely Sekvence. Spolek se bude prezentovat 

na Dni otevřených dveří gymnázia. 

14. Účastníci naplánovali následující jednání výboru spolku na čtvrtek 10. listopadu 2022 
v 18 hodin v budově gymnázia. 

15. Jednání členské schůze bylo ukončeno v 18.45 hod. 

 

V Blovicích 5. 9. 2022 

Přílohy:  1) Prezenční listina 

  2) Stanovy spolku 

  3) Zpráva o hospodaření (1. 1. 2022 – 31. 8. 2022) 

 

 

Za správnost zápisu odpovídá:   

Mgr. Lenka Rojíková, DiS., předsedkyně sdružení:  ______________________ 

  

 

v. r. Lenka Rojíková 



převod zůstatku z 31.12.2020 139 868,52 Kč

příjmy částka
vklad 0,00 Kč
celkem příjmy 0,00 Kč

výdaje částka
lyžařský kurz 1/2022 11 500,00 Kč
lyžařský kurz 3/2022 14 500,00 Kč
doprava na soutěže celkem 1 376,00 Kč
odměny maturantům 10 900,00 Kč
občerstvení maturitní komise 715,00 Kč
odměny za reprezentaci školy 15 822,00 Kč
příspěvek na maturitní ples 4. ročníku 10 000,00 Kč
celkem výdaje 64 813,00 Kč

výsledek hospodaření (příjmy mínus výdaje) -64 813,00 Kč

stav k 1.1.2022 139 868,52 Kč
výsledek hospodaření -64 813,00 Kč
stav k 31.8.2022 75 055,52 Kč

pokladna 30 000,00 Kč
bankovní účet 45 055,52 Kč
celkem 75 055,52 Kč

V Blovicích dne dne 31.8.2022

Zprávu o hospodaření sestavila: v. r. Blanka Šlemendová
Blanka Šlemendová

hospodářka Sdružení

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z.s.
IČ 26557185, Družstevní 650, Blovice 336 13

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ - 1.1.2022 - 31.8.2022

Výsledek hospodaření je v souladu s výsledkem inventarizace peněz v pokladně a na účtě.

změna v průběhu roku dle příjmů a výdajů:

stav k 31.8.2022 dle inventury:


