
Zápis z 2. Členské schůze Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín 

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

Datum: 23.3.2013 

Čas: 11:00 – 13:00 

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

Přítomni: Júlia Faberová, Hana Vacková, Veronika Dostálová, Petr Dobeš, Tomáš Němčík, Marek Zelenka, 
Radim Brach, Pavel Kunčík, Martin Huňka 

Omluveni: Denisa Žilová 

Hosté: Jiří Kvapil, František Brauner, Alena Adamíková, Ivo Jelínek 

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 2012 

 Hospodaření v roce 2012 

 Cíle na rok 2013 

 Představení kandidátů na členy Výboru asociace 

 Volba členů Výboru asociace 

 Diskuze a další témata 

Zápis: 

1) V úvodu 2. Členské schůze seznámili členové Výboru asociace (Radim Brach, Martin Huňka, Pavel 
Kunčík a Marek Zelenka) přítomné s formálními náležitosti členské schůze (práva členů asociace, 
způsob hlasování atd.). Následně byla prezentována činnost a hospodaření asociace v roce 2012 
a byly představeny cíle na rok 2013. Více informací můžete nalézt v  prezentaci, která byla 
prezentována na členské schůzi, nebo ve výroční zprávě asociace za rok 2012. 

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 2012. Přítomní členové asociace bez 
námitek vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení pro rok 2013. 

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 debatovány následující body: 



a. Hejčínský Newsletter  
i. Od přítomných členů zazněly pozitivní ohlasy 

ii. Celkově byl newsletter rozeslán na 327 emailových adres, 25% adresátů si jej 
otevřelo (dle našich informací si podobné newslettery otevře v průměru 10-15% 
adresátů). 

iii. Náměty na články do dalšího čísla newsletteru: rozhovor s úspěšnými studenty 
(vítěz matematické olympiády, vítěz literární soutěže atd.), rozhovor se studenty 
v zahraničí. 

 
b. Absolventské přednášky 

i. Návrhy na přednášky od studentů mající zajímavé zkušenosti: Anna Povejšilová 
– pracuje v Londýně pro aukční síň, studenti se zkušenostmi z Číny – Michal 
Zlámal, Tereza Švarcová, Jakub Turčáni (Taiwan). 
 

c. Další možnosti kontaktování absolventů 
i. Maturanti – v loňském roce čerství maturanti nebyli řádné informování např. o 

absolventské grilovačce na konci června - možnost oslovit je např. pozvánkou 
přiloženou k maturitnímu vysvědčení, nebo zasláním emailu přes třídního 
profesora, nebo napojení na webové/facebookové stránky třídy. 

ii. Starší ročníky - škola by měla mít seznam adres (poštovních, někdy snad i 
emailových) na starší ročníky absolventů – zaslání dopisu s informacemi o 
AAGOH a pozvánkou na grilovací párty. 

iii. Tiskové zprávy v médiích – Radniční listy, Olomoucký deník, OL4YOU, Bára 
Taševská- absolventka, v iDNES. 

iv. Využití stránek školy – umístění banneru o AAGOH na první stranu, nebo fotku 
mezi „flying slides“. 

 
d. Spolupráce se Studentskou radou 

i. Ročenky – focení je připraveno, je pouze nutné najít vhodnou tiskárnu, AAGOH 
je schopna SR zapůjčit finanční prostředky, pokud by byl problém s placením 
předem. 

ii. Maskot – návrh na vytvoření školního maskota, se kterým by se studenti i 
absolventi identifikovali a který by reprezentoval školu. 

iii. Placky – vytvoření návrh a výroba placek se školním logem. 
 

e. Propagační video 
i. Za 3 roky škola slaví 60. výročí založení a k tomuto výročí by škola jako dárek 

mohla dostat propagační video – zapojení absolventů k natočení videa (Pavel 
Haluza, Jirka Stejskal a další), snad poněkud snadnější vybrání sponzorských darů 
k financování tohoto projektu. 

 
f. Zapojení AAGOH do pořádání maturitních plesů 

i. Myšlenka přišla z řad letošních maturantů, kteří nebyli příliš spokojeni 
s organizací plesu Sdružením rodičů, a proto si ples zorganizovali sami. 

ii. AAGOH může předat studentům / Sdružení rodičů know-how, kontakty apod., 
ale organizace plesu by mělo zůstat primárně v režii Sdružení rodičů, které má 
mnohaleté zkušenosti v této oblasti a získané peníze využívá pro financování 
školních kroužků, projektů, výletů apod.  



 

Zapsal: Tomáš Němčík _________________ 

Ověřil:  Martin Huňka __________________ 

V Olomouci dne ______________________  

 

Podpisy zvolených členů výboru: 

Radim Brach _____________________________________ 

Martin Huňka _____________________________________ 

Pavel Kunčík _____________________________________ 

Marek Zelenka _____________________________________ 

Denisa Žilová _____________________________________ 

 

Příloha: Prezenční listina ze dne 23.3.2013 


