
 

 

Zápis schůze  SRPŠ  při GJK ze dne 29.11.2017 

Úvodní slova pana ředitele seznámení s výroční zprávou - je vyvěšena 

na webu školy k nahlédnutí, zde jen stručněji: 

1) CHARAKTERISTIKA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ŠKOLY 

- rekonstrukce malé tělocvičny 

- rekonstrukce posluchárny přírodních věd 

- úspěšné dokončení rekonstrukce šaten 

2) INKLUZE 

-formy vzděl. talent. žáků se spec. potřebami, úspěšně začleněni pomoci školní psycholožky, škola nemusí žádat o asistenty  

3) ÚSPĚŠNOST -VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Český J - GJK  91%   

                ostatní školy  65% 

Matematika - GJK 85% 

                ostatní školy  52% 

Informatika - GJK 86% 

                ostatní školy  63% 

4) VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 

povinný jazyk ANGLIČTINA, druhý jazyk na výběr FRANCOUZŠTINA nebo NĚMČINA 

povinně volitelné jazyky ŠPANĚLŠTINA a LATINA 

- ve 2. ročníku jazykový kurz 

- škola umožňuje přípravu na jazykové mezinárodní zkoušky : DELF, GI, FCE, CAE  

- těmito mezinárodními zkouškami studenti mohou nahradit zoušku maturitní 

- v roce 2017 tyto zkoušky využilo 81 maturantů na úrovni B2 a více a  38 maturantů na úrovni C1 a více 

5) ZAHRANIČNÍ KONTAKTY 

- Oundle school, Winchester Home, Down House, Leatherhead school, a dale různé možnosti…..  

- zájem o studium v zahraničí je ovšem menší - pravděpodobně z důvodu BREXITu 

6) MATURITNÍ ÚSPĚŠNOST 

Č. jazyk   92,7 % 

Angl. j.    86,9 % 

Matematika  88,7 % 



 

 

Něm. j.  94 %  (nejhorší 75,79) 

Fran. j.  81%  (nejhorší 73,69), Špaň. j.  93,3 % (nejhorší  9,2) 

 

7)UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ  

celkový počet studentů : 108 

na VŠ se hlásilo : 104 

přijato bylo : 100  (96,2 %) 

na zahraniční studia : 7  

8) SOUTĚŽE ŠKOLY : 

Matematická, fyzikální, astronomická, internetová, lingvistická, debatní liga, FYKOS (fyzikální on line soutěže), robotika, 

SCRATCH (programování) a další  - záběr studentů je velmi široký a jsou velmi úspěšní 

9) MIMOŠKOLNÍ A MIMOVYUČOVACÍ AKTIVITY  

Národní kronika 

Debatní klub 

Bubnování 

Swingový orchestr a další a další 

10) JEDNORÁZOVÉ AKCE  

SYMPOSION 

Winchestr intrnational symposion 

Vlajka pro Tibet 

Oborové zájezdy - Dějiny umění, Vv, Dějěpis, Tv, Aj a další 

Evropský modelový parlament 

11) PEDAGOGICKÝ SBOR 

Muži 44%                                   Ženy 56% 

21 - 30 let   16 

31 - 40 let   22 

41 - 50 let   13 

51 - 60 let   24 

61 a víc         4 

12) SCOLAREST  

- finanční limit na potraviny se důvodu inflace mění od ledna 18 ze 30,50,- Kč na 33,- Kč pro nižsí ročníky a z 35,-Kč na 36,-

Kč pro ročníky vyšší 

- naposledy se limit zvyšoval před 4 lety 

 



 

 

 

13) ROZPOČET ŠKOLY  

- dovybavení posilovny, dokoupení běžek , dokoupení skialp, pořízení koberce do 

haly, příspěvek panu profesorovi Šmahajovi na zdigitalizování starých výukových 

filmů ve výši 6-10 tis, do učebny chemie (studenti sami s panem profesorem filmy 

složitě sháněli po jiných školách a místech) 

HLASOVÁNI OHLEDNĚ ROZPOČTU : 

PRO -  18 (všichni zúčastnění) 

PROTI - 0 

ZDRŽEL SE - 0 

RADA RODIČŮ : 

Vznesen dotaz na pana ředitele ohledně vstupenek na maturitní ples - Zda není 

nedostatek vstupenek pro maturitní ročník,  je-li omezen počtu vstupenek na osobu.  

pan Kovařík 4.B 

Odpověď : Počet je omezen pouze kapacitou Lucerny, vstupenek je možno zakoupit 

libovolně, pouze do přízemí sálu ke stolům je omezený počet 4 vstupenky na žáka. 

- Vznesen dotaz na pana ředitele ohledně studentů primy, budou-li na plese 

šerpováni skutečně až kolem 22h. paní Kohoutková R1A 

odpověď : Ano, protože šerpování provádí maturanti a mají je zakomponováno do 

svého programu. 

termín plesu : 25. ledna 2018 

Vznesen dotaz ohledně financování “Samých jedniček”, není-li dotace těchto 

studentů příliš vysoká. - pan Kovařík 4.B - (4.B má pocit, že přispívá na úspěšnost 

jiných studentů a finance se jim tak nevrací) 

odpověď : čtvrté ročníky čerpají zdaleka vyšší částky v průběhu maturit, občersvení, 

ceny.  Finanční podpora samých jedniček je zlomkem celkové částky uvolněné na 

podporu studia. 

HLASOVÁNÍ pro udržení projektu SAMÉ JEDNIČKY a jeho společného 

financování napříč celou školou : 

PRO : 16 

PROTI : 2 

ZDRŽEL SE : 0 



 

 

PŘEDSEDKYNĚ RADY RODIČŮ požádala členy výboru  o předání informace  o 

GRANTU NA PODPORU TŘÍD a SOCIÁLNÍM GRANTU pro rodiny v hmotné nouzi.  

Podrobnější info o grantech je k prostudování na webu školy v sekci SRPŠ. 

HLASOVÁNÍ O VÝŠI PŘÍSPĚVKU rodičů na účet SRPŠ - 500,- Kč  

PRO : 18 

PROTI : 0 

ZDRŽEL SE : 0 

finance vybírá zástupce třídy z rady rodičů a předává  třídnímu. Vybírají se v 

hotovosti, ve výjimečných případech při posílání na účet uvést tyto údaje : 

příspěvek na SRPŠ, jméno dítěte, třída  

Je možné zaslat i vyšší částku, ale je nutné uvést, že se jedná o příspěvek SRPŠ 

Dotaz co se skrývá  pod pojmem IT VYBAVENÍ tříd 

- odpověď : Obnova kabelů a switchů, obměna podle potřeby a zastarání,toto je 

pouze příspěvek, obměna se financuje ještě z dalších zdrojů. 

 

 

Jednání se zúčastnilo celkem 18 zástupců jednotlivých tříd (celkový počet je 20) 

předsedkyně : paní Iveta Pařízková 

účetní : paní Ivana Pokorná 

Jeden rodič omluven : paní G. Stančíková, 1.A (bez zástupu na jednání) 

Dvě třídy vyslaly náhradního zástupce: R6A a 2.A (paní Javůrkovou R6A a pana 

Kaifera 2.A) 

Jeden rodič neomluven: Paní Alice Hamplová, R5A 

Zápis provedla : paní Lucie Šímová 

Kontrolu a úpravy zápisu : předsedkyně Iveta Pařízková 

 

 

 

 

 


