
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 17.04.2013

Přítomni: členové výboru dle prezenční listiny, odstupující hospodář Jiří Dlouhý, nastupující hospodáři 
Ivana a Petr Slavíčkovi
Host: ředitel GJK Jiří Růžička

1. Informace ředitele školy: 
J. Růžička seznámil výbor se situací týkající se přijímacího řízení na GJK, stále trvá převis poptávky, 
oproti loňskému roku se poměr ještě zvýšil, do primy se hlásí cca 7-8 násobek studentů a do 
1.ročníků cca dvojnásobek. Je potěšující, že zde neplatí obecná zhoršující se tendence nenaplněnosti 
pražských středních škol. 
Probíhají uzávěrky klasifikace v maturitních třídách, v tomto ročníku se vyskytuje velké procento 
nadaných studentů, ale zároveň relativně velký počet horších, letos nepůjde k maturitě 6-7studentů. 
Oproti tomu 1.,2. a 3. ročník je velmi dobrý.
Jako každý rok připravují studenti 3. ročníku Majáles.
Do tříd byly zavedeny elektronické třídnice - o prázdninách bude zřízen dálkový přístup rodičů 
k údajům o absenci a pozdních příchodech. Na začátku školního roku se rodiče dozvědí potřebné 
informace.
Pracuje se na nové verzi webových stránek školy.
K dotazu č. 1 - týkajícímu se kvality stravování: Každoročně je zpracováván anonymní průzkum 
spokojenosti se stravováním, výsledek (prozatím velmi pozitivní) bude zveřejňován na webu školy.
K dotazu č. 2 - zda bude umožněn přístup rodičů i ke známkám studentů: Vše probíhá postupnými 
kroky, prokáže se, jak bude systém fungovat, klasifikace je složitější a mohla by znamenat velkou 
časovou zátěž pro pedagogy.

2. Předsedkyně R. Wichterlová spolu s p. ředitelem poděkovala odstupujícímu hospodáři 
J. Dlouhému za jeho několikaletou práci pro SRPŠ a seznámila členy výboru s novými hospodáři 
I. a P. Slavíčkovými. 
J. Dlouhý přednesl zprávu o stavu a čerpání rozpočtu.

3. M. Brecher konstatoval, že byly přijaty celkem 3 žádosti o příspěvek ze sociálního fondu. Po jednom 
roce se ukázalo, že se čerpá relativně málo prostředků. Přesto se výbor shodl na tom, že pravidla 
pro poskytnutí příspěvku zůstanou stejná, je však možné řešit individuálně některé výjimečné případy 
- třídní učitelé a SRPŠ sdělí rodičům.

4. Stále není jisté, zda dojde k plánované změně zákona o občanských sdruženích a bude 
třeba transformovat SRPŠ na jiný typ organizace. Předsedkyně R. Wichterlová vše konzultovala 
s Dr. Vavřichovou, je možný automatický přechod sdružení na spolek, což s sebou nese drobné 
změny stanov. Předsedkyně vše předá elektronickou cestou členům výboru. Připomínka J. Dlouhého 
- je třeba, aby zůstaly zachovány ekonomické možnosti sdružení.

5. Diskuse
- J. Dlouhý zodpověděl dotazy a připomínky zástupce H. Krátkého k rozpočtu.
- Výbor diskutoval o možnosti použití přebytku rozpočtu na financování  a)podpory vzdělávání učitelů
         b)pomůcek a vybavení
         c)podpory studentských akcí
Předsedkyně vznese dotaz k p. řediteli.

Závěr: Předsedkyně R. Wichterlová sdělí členům výboru názor p. ředitele na možnost použití 
přebytku rozpočtu SRPŠ pro potřeby školy. Dále předá členům výboru informace o nutných 
změnách stanov v případě transformace SRPŠ na spolek.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


