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         Zastávka 5. 9. 2019 

 
Věc:  Pozvánka na Valnou hromadu Gymnazijní společnosti z.s. 
  
 
Vážení členové Gymnazijní společnosti z.s., 
 
 dovolte mi, abych Vás pozval na letošní Valnou hromadu Gymnazijní společnosti z.s. 
(dále jen GS), která se bude konat 24. 9. 2019 od 16:30 v jídelně Gymnázia T. G. Masaryka 
Zastávka, příspěvková organizace.  
 Valná hromada je nejvyšší orgán GS, jehož členem je každý člen GS. 
Usnášeníschopná je v případě přítomnosti nadpoloviční účasti všech členů GS. Pokud 
nebude Valná hromada usnášeníschopná na začátku schůze, je po 15 minutách 
usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Na Valné hromadě můžete nejlépe ovlivnit 
činnost GS a zjistit, jak fungovala v předchozím roce. Proto Vás vyzývám k účasti. 
 
 Návrh programu Valné hromady 

1. zahájení, program Valné hromady, 
2. zpráva o činnosti GS v uplynulém roce, 
3. zpráva o hospodaření GS, 
4. plán činnosti GS na rok 2020, 
5. rozpočet GS na rok 2020,  
6. volby orgánů GS na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 
7. diskuze. 

 
K 31. 12. 2019 končí volební období současných členů orgánů GS. V listopadu 

2019 proběhnou volby na další volební období (2020-2022). Vzhledem k opakovaně 
malému počtu kandidátů žádáme všechny zájemce o činnost v orgánech GS, aby se 
ozvali současnému předsedovi GS. 

 
 

V případě potřeby mne můžete kontaktovat e-mailem na adrese: gs@gzastavka.cz. 
 

 S pozdravem 
    
  
    Mgr. Radek Hakl 
 předseda GS 
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Jaké je poslání Gymnazijní společnosti? 
Hlavním cílem Gymnazijní společnosti je podpora Gymnázia T. G. Masaryka Zastávce, 

příspěvkové organizace a jeho studentů. Jedná se o podporu gymnázia po stránce 
materiálně-technické, organizační, dále o podporu vynikajících studentů a studentů se 
sociálními problémy. 

Co pro studenty a školu Gymnazijní společnost znamená? 
- Podporuje studentské aktivity: 

o účast na olympiádách a soutěžích 
o odměny studentům úspěšným v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží 
o sportovní činnost 
o tradiční květnový Majáles 
o občerstvení při maturitách 
o školní časopis Scool! 

- Organizuje a finančně podporuje akce pro studenty: 
o stužkovací ples 
o výchovný koncert 
o projektové dny 

- Poskytuje sociální výpomoc: 
o např. na lyžařský a vodácký kurz a další povinné exkurze 

- Podporuje výuku nákupem pomůcek: 
o anglická, německá a francouzská knihovna pro studenty 
o zvuková aparatura a pomůcky do hudební výchovy 
o pomůcky do dalších předmětů 

Jak můžete přispět k činnosti Gymnazijní společnosti? 
- členským příspěvkem 
- sponzorským darem 
- pomocí v orgánech Gymnazijní společnosti 
- účastí na Valné hromadě (24. září 2019 v 16:30 hodin v budově školy) 

 

Dne 24. září 2019 od 16.30 proběhne v budově Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, 
příspěvkové organizace Valná hromada Gymnazijní společnosti z.s. Na této Valné hromadě 
budeme také schvalovat plán činnosti a rozpočet GS na rok 2020.  

 
Věřím, že všichni máme stejný cíl: kvalitní vzdělávání studentů v příjemném prostředí. 

 
S pozdravem 
 
       Mgr. Radek Hakl 
 předseda Gymnazijní společnosti z.s. 


