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Přítomno: celkem 20 členů výboru dle prezenční listiny, za tercii i septimu jsou přítomni oba 
zástupci s jedním společným hlasem, pro hlasování je tedy přítomno18 členů výborupro hlasování je tedy přítomno18 členů výboru, výbor je 
usnášeníschopný, hospodář P. Slavíček
Host: ředitel GJK J. Růžička

1. Informace ředitele školy: 
J. Růžička seznámil výbor s Výroční zprávou za školní rok 2013/14, kterou koncem října schválila 
Školská rada, zpráva je vyvěšena na webových stránkách školy v sekci Studium.
Vybavení školy: 
Škola je slušně vybavena standardním zařízením, ale problém je s obnovou vybavení.
Pracovníci školy: 
Počet pedagogických pracovníků - 62 interních + 13 externích
Věkové složení - největší počet učitelů je ve věku 31 - 40 let, lze konstatovat stabilizovaný 
pedagogický sbor s poměrně vysokým počtem mužů.
Počet nepedagogických pracovníků se zatím nezměnil, stále neodpovídá počtu žáků, zaměření školy 
a jejím potřebám. Celkem 12 osob (z toho 5 uklízeček a školník, školní psycholožka, účetní, správa 
knihovny..), chybí však místa pro správce laboratoří, mimovyučovací aktivity, údržbu hřiště a zahrady, 
ale především pro rostoucí agendu zajišťující studentům GJK zahraniční studium.
Žáci školy: 
Naplněnost tříd je průměrně 29 studentů na třídu (v přepočtu na učitele 12,8), což je pro některé 
předměty (zvláště jazyky) téměř limitní počet.
Množství studentů ve škole je stabilní, 3 studenti přestoupili z jiného gymnázia, zároveň 3 z osobních 
důvodů přestoupili jinam.
Stoupá počet studentů s trvalým bydlištěm v jiných krajích než Praha, celkový počet je 109, z toho 95 
je ze Středočeského kraje, ale přibývá studentů i ze vzdálenějších krajů, kteří přišli studovat na GJK 
s cílem získat kvalitní vzdělání.
Studijní výsledky žáků jsou výborné, přestože nároky učitelů jsou vysoké, cca čtvrtina dětí studuje 
s vyznamenáním. Maturitu konalo 115 studentů, z toho 54 s vyznamenáním, 5 studentů zkoušku 
opakovalo.
V roce 2014 se přihlásilo k přijímacím zkouškám 385 studentů, z toho 220 ke čtyřletému studiu a asi 
165 k osmiletému. Bylo přijato 91 studentů do čtyřletého a 30 dětí do osmiletého studia.
ŠVP: 
Vzhledem k neustálému vývoji ve vzdělávání bude v rámci Školního vzdělávacího programu 
revidováno množství a struktura učiva v jednotlivých předmětech, škola již nemá monopol na vzdělání 
a je třeba s tím počítat a reagovat na pozitivní i negativní dopady těchto okolností.

GJK se zapojuje do mezinárodních programů, stipendijní pobyty, CTY on-line (Centre for Talented 
Youth) - v roce 2013/14 se zapojilo 17 studentů s výbornými výsledky.
Na zahraniční univerzity se dostalo 9 studentů.
Potěšující je velmi široké spektrum úspěchů v studentských soutěžích a olympiádách, včetně 
mezinárodních.

2. Členové výboru byli seznámeni s přehledem čerpání prostředků SRPŠ. Zvýšila se částka 
na podporu studia, vzhledem k stále většímu množství výborných studijních výsledků. 
Nezanedbatelnou je i částka, kterou SRPŠ schválilo na projekt rekonstrukce šaten. Všechny 
prostředky slouží přímo nebo nepřímo studentům školy. 
Bylo navrženo zvýšení příspěvku SRPŠ, výše členského příspěvku se nezměnila již 15 let a oproti 
jiným školám je poměrně nízká. Navržené zvýšení bylo o 100,- Kč, příspěvek by tedy činil 500,- Kč 
za rok. 
Po dlouhé dikusi o vhodnosti a potřebnosti navrženého zvýšení a o možnostech snížení některých 
výdajů, například částky na podporu studia, předsedkyně navrhla hlasování o formě podpory studia. 
Otázka: Zda poskytovat odměny studentům za jejich studijní výsledky 
Hlasovalo: 17 ano, 0 ne, 1 se zdržel
Otázka: Zda odměny poskytovat jednou nebo dvakrát ročně
Hlasovalo: 12 pro dvakrát ročně, 6 pro jednou ročně 



Bylo navrženo podrobnější informování nových členů o struktuře částky na podporu studia.

Zazněl návrh na zjednodušení a vytvoření konkrétních možností cíleného sponzoringu. Škola 
samozřejmě vítá sponzorské dary, zatím však nechává vše na vůli dárců.

Přistoupilo se k hlasování o rozpočtu: všichni pro
Hlasování o konečné výši členského příspěvku 500,- Kč: všichni pro

3. Sociální komise - pan Brecher převzal 1 žádost (ze třídy 1.A), která přišla poštou. Žádost není 
kompletní, chybí kontakt a další náležitosti, které bude třeba doplnit. Pan Brecher bude jednat s třídní 
učitelkou a následně sdělí předsedkyni názor komise. Poté budou informováni elektronickou cestou 
členové výboru.
Komise pro zlepšení prostředí tříd neobdržela žádnou žádost.

Usnesení:
Výbor potvrdil výši příspěvku na podporu studia a schválil rozpočet na šk. rok 2014/15.
Výbor navýšil členský příspěvek SRPŠ na částku 500,- Kč.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


