


 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
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 Schvalovaní stanov asociace a jejich změn

 Volba a odvolávání členů Výboru

 Rozhodnutí podle potřeb asociace o zřízení či zrušení 

dalších orgánů asociace, pověření členů asociace 

výkonem funkcí v těchto orgánech, případně jejich 

odvolání z těchto funkcí

 Určovaní koncepce asociace a její cíle na příští období

 Schvalovaní zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za 

minulé období

 Stanovení výši zápisného a členských příspěvků

 Rozhodnutí o zániku asociace
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 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů asociace. 

 Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů v 

době, na niž byla členská schůze svolána, je členská 

schůze po uplynutí 30 minut schopna jednat a usnášet 

se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. 

 Každý člen, který je osobně přítomen na členské schůzi, 

má jeden hlas. 

 Všechna hlasování jsou veřejná, pokud členská schůze 

nerozhodne jinak. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud 

tyto stanovy neurčí jinak.
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 „Inception”

• Počátek AAGOH

 10 kapitol

 Činnost v roce 2011

• 2. Absolventský ples, Diskuse u „kulatého stolu“, web 

+ facebook, 20. výročí založení AS – první oficiální 

prezentace AAGOH, sbírka na učebnice zeměpisu, 3 

absolventské přednášky (medicína v ČR, GB a USA, 

matematika, dokumentární film)

 Pokud nejsou žádné námitky, prosíme Členskou schůzi o 

schválení výroční zprávy Asociace za rok 2011
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 Účetnictví pro asociaci provedeno certifikovanou účetní 

od oficiálního založení asociace (12. dubna 2011)

 Založení transparentního účtu pro zajištění průhledného 

financování asociace

 Pokud nejsou žádné námitky, prosíme Členskou schůzi o 

schválení hospodaření Asociace za rok 2011
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Výdaje Příjmy

16,965 Kč Učebnice do zeměpisu 20,600 Kč Absolventské dary

5,700 Kč Vývoj webových stránek 18,465 Kč Příjmy z plesu

25,081 Kč Celkem 39,696 Kč Celkem

Výsledek hospodaření po zdanění: 14,615 Kč



Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace

 Komunikace

• Neustálé zlepšování webových stránek Asociace

• Vydávání pravidelného newsletteru nebo školního 

magazínu
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Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace

 Akce:

• Organizace setkání mezi absolventy a profesory ve 

spojení s barbecue party

• Uspořádání akce „Hejčínský Gaudeamus“ –

• Pořádaní nepravidelných seminářů a prezentací pro 

stávající studenty

• Uspořádání 2. veřejné diskuze s vedením školy a 

zástupci profesorů a studentů
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Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace

 Podpora:

• Analýza možností a příprava modelu pro angažování 

zahraničních pedagogů

• Pilotní projekt „Zapojení absolventů do výuky“ 

• Podpora činnosti Studentské rady, realizace 

společných akcí nebo projektů (např. kalendář)

• Příprava návrhu řešení, které by umožňovalo snazší 

návrat studentů vracejících se ze zahraničních 

středních škol do odpovídajícího ročníku 

9



Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace

 Reprezentace:

• Účast na přípravě „mission statementu“ pro celou 

školu, který by se stal základem pro další směřování 

gymnázia, nastavil očekávání všech zúčastněných 

stran a určil konkrétní vizi do budoucnosti. 

• Vytvoření obsáhlejšího dokumentu, který by určoval 

plán a cíle Anglické sekce na dalších 10 let. 

• Analýza, zda by bylo možné na Anglické sekci nabízet 

International Baccalaureate
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 Oproti roku 2011 plánujeme výrazné navýšení rozpočtu 

díky většímu množství pořádaných akcí a 

ambicióznějším cílům 
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Výdaje Příjmy

46,500 Kč 3. absolventský ples 69,500 Kč 3. absolventský ples

11,200 Kč Newsletter (2 vydání) 6,000 Kč Absolventské barbecue

11,000 Kč Absolventské barbecue 1,000 Kč Sportovní turnaj

3,250 Kč Sportovní turnaj 50,000 Kč Sponzorské dary

30,000 Kč Podpora školy 26,000 Kč Příspěvky absolventů

25,000 Kč Podpora studentů

8,000 Kč Další vývoj stránek

144,150 Kč Celkem 152,500 Kč Celkem



 Výbor asociace má 5 členů.

 Výbor asociace je volen členskou schůzí na dobu 

jednoho roku.

 Výbor asociace volí ze svého středu předsedu, 

místopředsedu a pokladníka.

 Výbor asociace schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a 

vydává výroční zprávu asociace.
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 Přihlášení kandidáti do Výboru asociace:

• Radim Brach (abs. 2008)

• Martin Huňka (abs. 2007)

• Pavel Kunčík (abs. 2008)

• Marek Zelenka (abs. 2007)

• Denisa Žilová (abs. 2010)
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 Spolupráce s dalšími institucemi při GOH

• Studentská rada

• Sdružení pro rozvoj GOH

• Sdružení rodičů

 Dlouhodobé cíle a směřování AAGOH

• Chceme asociaci „západního střihu“, nebo jen organizátora 

absolventských setkání

 Jakou cestou se vydat při podpoře školy a studentů?

• Podpora zájmových kroužků (např. debrujáři, debatéři)

• Podpora školních výměnných pobytů, studijních pobytů

• Přímá materiální podpora, např. ve formě učebnic, materiálů, atd.

 Zavedení členských příspěvků – dobrovolné / povinné? 
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