
 

Zápis ze shromáždění členů spolku Alumni GJK, konaného dne 19. 11. 2019 

v budově GJK, Parléřova 2/118, Praha 6 od 19:00 hodin 

Program: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členského shromáždění 

2. Přehled činnosti a hospodaření Spolku v roce 2018 

3. Schválení plánované akce Velký letní mejdan IV. v termínu neděle, 31.5.2020 

4. Závěr 

  

 

V 19:30 bylo dle prezenční listiny přítomno osobně nebo na zákl. plných mocí 24 

členů spolku z celkového počtu 159, tj. 15,09 % všech členů. 

Ad 1) S ohledem na přítomnost 24 členů z celkového počtu 159 bylo konstatováno, že řádně 

svolané shromáždění členů spolku není usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že pro 

tento případ bylo již předem svoláno ve smyslu čl. 8 odst. 12 platných stanov 

shromáždění náhradní, bylo přítomným sděleno, že ve 20:00 hod bude přistoupeno 

k zahájení náhradního shromáždění, usnášeníschopného bez ohledu na počet 

přítomných. Všichni přítomní vzali tuto skutečnost bez námitek na vědomí. 

Ve 20:00 hod bylo zahájeno náhradní shromáždění, svolané písemnou pozvánkou 

ze dne 11.10.2019, přítomno bylo 24 členů spolku z celkového počtu 159 a bylo 

přistoupeno k projednávání záležitosti obsažených v plánovaném programu. 

Ad 2) Přehled činností a akcí spolku Alumni GJK; informace o hospodaření za rok 2018 

• Moderované besedy a setkání nejen se zajímavými hosty – absolventy 

• Plánovaná zimní akce na únor/březen 2020 – minifestival studentských kapel 

• 1x ročně v květnu velká akce (Velký letní mejdan) 

Hospodaření spolku za období roku 2018 – seznámení s aktuálním stavem. V roce 2018 

byl příjem 97.500,- Kč z členských příspěvků a 17.745,31 Kč z darů, celkem tedy příjmy 

115.245,31 Kč. Ke dni 19. 11. 2019 má spolek Alumni GJK 157 členů a disponuje finančními 

prostředky ve výši 118.543,37 Kč (stav bankovního účtu Alumni GJK k 19. 11. 2019).  

 

Diskuze o činnostech, konkrétních akcích a finanční situaci v Alumni GJK: 

Rozdělení na dvě základní linie : 

1) financování Velkého letního mejdanu (=VLM) 



• Nutný sponzoring VLM – možné formy:  žádost o podporu v řadách členů Alumni GJK, 

vyšší členské příspěvky, zpoplatnění vstupného (rozlišení cenových kategorií pro 

studenty, seniory, rodiny s dětmi?), zpoplatnění občerstvení – možno i „zábavnou 

formou“ (např. prodej vlastní měny či poukázek) 

• Zajištění občerstvení nebo dalších služeb na VLM svépomocí či bezplatnou pomocí od 

studentů 

 

2)  financování spolku jako takového a jeho provozu  

• Změna celkové koncepce prezentace spolku › on-line svět, prezentace na sociálních 

sítích, získání mladé generace, podpora myšlenky prestiže být součástí Alumni GJK, 

pořádání třídních srazů ve škole, foto akce ve škole, skype konference, besedy, apod. 

(nutno počítat s delší dobou nástupu očekávaného výsledku) 

• Možnost „dotací“ či podobného zdroje na provoz nebo aktivity spolku 

• Všechny pořádané akce Alumni GJK nabídnout účast také vždy studentům + zapojit 

je do organizace – např. zimní minifestival studentských kapel (J. Růžička sbírá 

kontakty a apeluje tímto na všechny členy, aby mu poslali další kontakty pokud o 

někom vědí) 

• Snížení provozních nákladů Spolku – odhadem možno cca o třetinu 

 

Diskuze „networking“ – návrh a zpracovní Jan Baier  

• Propojit kontakty členů Alumni GJK, aby o sobě vzájemně věděli a mohli využít 

spolupráce v různých oblastech svého života 

• Propojit i s ostatními zájemci (studenti, absolventi GJK) nejen členy Alumni GJK, 

využít již existující platformu 

• Myšlenka vzájemné komunikace mezi členy řešena již od začátku založení spolku, 

neshoda ve způsobu technického řešení  

• Srovnání s již neexistující aplikací Spoluzaci.cz – vytvořit něco podobného, informace 

o všech absolventech a studentech školy – s ohledem na platnou legislativu a 

zejména GDPR 

• Případně nabídnout či otevřít tento systém i mimo GJK - VŠ studentům např. kvůli 

potencionálním novým pracovním příležitostem, ostatním jako důvěryhodný zdroj 

informací od studentů z GJK, lze i na dobu určitou bezplatně, později zpoplatnit  

 

 

Ad 3) Schválení plánované akce Velký letní mejdan IV. v termínu neděle, 31.5.2020 

Schváleno (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  



 

Ad 6) Závěr 

 

Dne: 19. listopadu 2019 
 

 
Zapsal: Alena Kravarčíková 

 

 
Zápis ověřil: Mgr. Jiří Růžička 

 
 

Příloha: pozvánka na řádné shromáždění, pozvánka na náhradní shromáždění, prezenční 
listina a plné moci   

 

 

 

 

 

 


