
Zápis z valné hromady Association des 
anciens élèves des sections tchèques en 
France 2. 2. 2012 v IFP, Štěpánská 35, Praha 1 

  

Začátek 18.30 

  

1. Zahájení: 

Valné hromady se zúčastnilo 10 členů Association des anciens élèves des sections tchèques en France 

  

2. Hlasování o stanovách, volbě orgánů a zřízení Lycejního stipendijního fondu 

Bylo navrženo upravené znění stanov, které zpřesňuje zejména pravidla voleb orgánů a jejich fungování. 

Pro navržené nové znění stanov hlasovali všichni přítomní (10 členů). 

Následně byl schválen volební řád v navrženém znění 10 hlasy. 

Za kandidáty do volební komise se přihlásili: 

- Filip Šváb, Ondřej Dušek a Libor Čížek 

Hlasování o kandidátech proběhlo veřejně: 

- Filip Šváb: pro 9, jeden se zdržel, hlasovalo 10 členů 

- Ondřej Dušek: pro 9, jeden se zdržel, hlasoval 10 členů 

- Libor Čížek: pro 9, jeden se zdržel, hlasovalo 10 členů 

Volební komise byla zvolena ve složení Filip Šváb, Ondřej Dušek a Libor Čížek. 

Předsedou volební komise je dle řádu Filip Šváb. 

Kandidaturu do výboru Sdružení deklarovali: 



- Alena Kocháňová, Kristýna Křížová, Karolína Koukolová a Michal Šafránek. 

V tajné volbě bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků. 

- Alena Kocháňová obdržela 10 hlasů 

- Kristýna Křížová 9 hlasů 

- Michal Šafránek 6 hlasů 

- Karolína Koukolová 5 hlasů 

Výbor byl tedy zvolen ve složení Alena Kocháňová, Kristýna Křížová a Michal Šafránek. První náhradnicí 

výboru je Karolína Koukolová. 

Výbor se sešel a vybral za předsedkyni Sdružení Kristýnu Křížovou a za sekretáře výboru Sdružení Alenu 

Kocháňovou. 

Kandidaturu do kontrolní komise deklarovali: 

- Filip Šváb, Ondřej Dušek a Veronika Kraupnerová. 

V tajné volbě bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků. 

- Veronika Kraupnerová 10 hlasů 

- Ondřej Dušek 9 hlasů 

- Filip Šváb 10 hlasů 

Předsedkyní kontrolní komise byla členy komise zvolena Veronika Kraupnerová. 

VH schválila 10 hlasy návrh na založení Lycejního stipendijního fondu a rovněž navržený statut Lycejního 

stipendijního fondu. 

Kandidaturu do Rady Lycejního stipendijního fondu deklarovali Kristýna Křížová, Karolína Koukolová a 

Lukáš Macek. 

V tajné volbě bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků. 

- Karolína Koukolová 10 hlasů 

- Lukáš Macek 10 hlasů 



- Kristýna Křížová 9 hlasů 

Všichni tři kandidáti byli zvoleni do Rady Lycejního stipendijního fondu a zbývající 2 členy rady zvolí příští 

VH. 

  

3. Diskuze 

V následující diskuzi se hovořilo o zkušenostech z prezentací sekcí ve školách potenciálním zájemcům a 

učitelům francouzštiny a o dalších rozpracovaných aktivitách Asociace. 

Jednalo se o změnách ve vedení lyceí v Nîmes a Dijonu v roce 2012. Oba ředitelé letos skončí ve funkci. 

Dohodlo se předběžně setkání „Café des sections“ na den 23.2.2012, kde by se měl znovu prezentovat 

fond členům Asociace a bývalým studentům, případně získat spontánně další kandidatury do Rady LSF. 

Valná hromada byla ukončena ve 21.15. 

  

Zapsala: 

Alena Kocháňová 

Ověřil: 

Ondřej Dušek 


