
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 04.12.2013

Přítomni: 17 členů výboru dle prezenční listiny, hospodáři I. a P. Slavíčkovi
Host: ředitel GJK J. Růžička

1. Informace ředitele školy: J. Růžička seznámil výbor s Výroční zprávou za školní rok 2012/13, kterou 
schválila Školská rada a která je vyvěšena na stránkách GJK.
Pozitivní hodnocení vybavení školy a příznivý staveb. stav. Škola si postupně střádá prostředky na 
úpravu šaten, v současné době ale opatřeními magistrátu o část prostředků přichází a je třeba zvážit 
další postup.
Pedagogický sbor - 40% tvoří muži, dle rozboru věkového složení pedagogů je největší procento 
(24%) učitelů GJK v kategorii 31–40 let. 
Opět je zřejmá poddimenzovanost školství v počtu nepedagogických pracovníků - zde 12 osob včetně 
uklízeček, školníka, správce sítě, psycholožky ap. Ve srovnatelných školách v zahraničí bývá počet 
cca 20 osob.
Stále stoupá počet studentů s vyznamenáním – 110 studentů (22%), 1 neprospěl.
Maturity – konalo 111 žáků, 39 maturantů prospělo s vyznamenáním, 2  zkoušku opakovali (zatímco v 
ČR cca 20% žáků neodmaturovalo)
Dle srovnání v ČR - podle mediánu úspěšnosti ve státních testech (Čj, Aj, M) zaujímá GJK 2.-5.místo 
v ČR.
Přijímací řízení – stále trvá převis zájemců o studium, 4-leté studium 151/90, 8-leté studium 176/28.
Důraz na vzdělávání nadaných studentů, individuální přístup, členění dle úrovní v některých 
předmětech, studium na zahr. školách, množství kvalitních stipendijních pobytů. Příprava na jazykové 
zkoušky A, N, F.
Velká účast studentů v soutěžích - všestranné úspěchy - vědomostní, hudební i sportovní.
K řešení: počet nepedagogických pracovníků ve škole, finanční dotace na žáka vs. skutečné náklady, 
předimenzovaný RVP a ŠVP, metody a formy výuky.

2. Členové výboru byli seznámeni s hospodařením SRPŠ za rok 2012/13 a návrhem rozpočtu na šk. 
rok 2013/14. 
Některé položky byly přesunuty z minulého do tohoto školního roku. 
Návrh je částečně rozpustit nastřádané finance a ponechat rezervu 100 000,-Kč.
Nové požadavky školy - připojení na internet 80.000,- (cca 80% částky), skříňky - pomohla by částka 
na projekt ve výši cca 300 000,- (odhad, proběhla by soutěž)
Výbor schválil koupi kontrabasu v ceně 15 000,-Kč, ale nebyl započítán smyčec a obal - oprava částky 
na 22 000,- (všichni pro)
Dotaz - zda by bylo možné nahradit software MS jiným systémem zdarma, odp. - byly zvažovány 
různé možnosti, ale výsledek bez výrazných rozdílů. 
Návrh - místo “aktualizace MS Office” napsat “aktualizace kancelářského software” (všichni pro).
Dotaz - zda se v rozpočtu uvažuje o výmalbě tříd, odp. - existuje příspěvek na zlepšení prostředí tříd, 
pravidla jsou přístupná na webu školy odd. SRPŠ.

Výbor schválil navrhovaný rozpočet na šk. rok 2013/14 ve znění navrhovaných úprav. (všichni pro)
Výbor tímto schválil příspěvek na SRPŠ ve výši 400,-Kč na školní rok 2013/14.

3. V souvislosti se změnou zákona o občanských sdruženích bude třeba transformovat SRPŠ na jiný 
typ organizace, ale zatím vše proběhne automaticky a o změnách stanov se bude rozhodovat později, 
zatím není návrh od právníka. Předsedkyně R. Wichterlová později seznámí členy s případnými 
návrhy změn

Usnesení: 
Výbor navýšil příspěvek na koupi kontrabasu včetně příslušenství z 15 000,- na 22 000,- Kč. 
Výbor schválil rozpočet na šk. rok 2013/14. 
Příspěvek na SRPŠ činí 400,-Kč.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


