
Zápis z 1. Členské schůze Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín 

se sídlem Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ: 22893628 

Datum: 24.3.2012 

Čas: 11:00 – 13:00 

Místo: Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00, Olomouc 

Přítomni: Radim Brach, Petr Dobeš, Pavel Dzik, Júlia Faberová, Tomáš Fürst, David Hama, Martin Huňka, 
Pavel Kunčík, Tomáš Němčík, Vojtěch Paclík, Marek Zelenka, Denisa Žilová 

Hosté: Jiří Kvapil, Vlastimil Pohajda, Derek Baron, Olwen Baron 

V 11:30 se ve smyslu čl. VII, odst. 4 stanov asociace stala členská schůze usnášeníschopnou. 

Program: 

 Úvodní slovo a formální náležitosti 

 Shrnutí výroční zprávy za rok 2011 

 Hospodaření v roce 2011 

 Cíle a rozpočet na rok 2012 

 Představení kandidátů na členy Výboru asociace 

 Volba členů Výboru asociace 

 Diskuze a další témata 

Zápis: 

1) V úvodu 1. Členské schůze seznámili členové Přípravného výboru asociace (Radim Brach, Martin 
Huňka, Pavel Kunčík, Marek Zelenka a Denisa Žilová) přítomné s formálními náležitosti členské 
schůze (práva členů asociace, způsob hlasování atd.). Následně byla prezentována činnost a 
hospodaření asociace v roce 2011 a byly představeny cíle a rozpočet na rok 2012. Více informací 
můžete nalézt v přiložené prezentaci, která byla prezentována na členské schůzi, nebo ve 
výroční zprávě asociace za rok 2011. 

2) Přítomní členové asociace jednomyslně schválili ve smyslu čl. VII, odst. 1 bodu f) stanov asociace 
zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření asociace za rok 2011. Přítomní členové asociace bez 
námitek vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení pro rok 2012. 

3) Následně se přítomným členům asociace představili kandidáti do výboru asociace Radim Brach, 
Martin Huňka, Pavel Kunčík, Marek Zelenka a Denisa Žilová 

4) Ve smyslu čl. VII, odst. 1, bodu b) stanov asociace byly členy výboru asociace jednomyslně 
zvoleni: Radim Brach, Martin Huňka, Pavel Kunčík, Marek Zelenka a Denisa Žilová 

5) Při následné diskuzi byly zmíněny následující body: 



a. Schvalování členské schůze přes email – nutno změnit stanovy, proto budou v případě 
potřeby uspořádáno nezávazné hlasování, které bude výboru doporučovat rozhodnutí 

b. Zjednodušit / zlepšit registraci a přihlašování na webové stránky asociace 
c. International Bacclaureate a jeho možná zavedení na Hejčíně, srovnání s maturitou, 

důraz na soft skills 
d. problémy při návratu z ciziny do „vlastního“ ročníku 
e. při hledání sponzorů se zaměřit spíše na poskytované slevy při akcích (za reklamu atd.) 

než na peněžní dary 
f. podpora studentů vyjíždějících do zahraničí spíše formou „poradenských služeb“ než 

formou finanční injekce 
g. Spolupráce se studenty – možnost přednášky CSR studentů z UK o moznostech studia 

v zahraničí (kontakt: David Háma) 
h. pozvat na „Hejčínský Gaudeaumus“ reprezentanty Click&study – clickandstudy.com – 

poradenství pro studenty, kteří chtějí jet studovat do zahraničí 
i. Mentoring – spojení s lidmi z praxe se současnými studenty, lepší propojení Asociace a 

studentů, podpora nalezení mentora a mentee, motivační složky pro mentora (kontakt: 
David Háma) 

 

Zapsal: Tomáš Němčík _________________ 

Ověřil: Radim Brach _________________ 

V Olomouci dne 24.3.2012 

 

Podpisy zvolených členů výboru: 

Radim Brach _____________________________________ 

Martin Huňka _____________________________________ 

Pavel Kunčík _____________________________________ 

Marek Zelenka _____________________________________ 

Denisa Žilová _____________________________________ 

 

Příloha: Prezenční listina ze dne24.3.2012 


