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Přítomno: 15 členů výboru dle prezenční listiny, hospodář P. Slavíček
Host: ředitel GJK J. Růžička

1. Informace ředitele školy: 
 J. Růžička zmínil právě proběhlé zimní a jarní akce, jako jsou lyžařské kurzy, jazykové kurzy 
a zimní GO, které proběhly úspěšně i přes nepříznivé sněhové podmínky. Dále hovořil o chystaných 
mezinárodních akcích, jako např mezinárodní projekt se studenty ze Straubingu nebo celosvětový 
kongres studentů středních škol, který GJK letos pořádá. 
 V souvislosti s konáním maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek dojde v tomto období 
ke změnám ve výuce. Z kapacitních a organizačních důvodů bude v průběhu přijímacích zkoušek 
zrušena výuka a náhradní program bude zajištěn jen pro primu a sekundu. (V letošním roce se 
přihlásilo k přijímacím zkouškám cca 390 studentů, z toho cca 220 ke čtyřletému studiu a asi 170 
k osmiletému.) Na začátku dubna proběhne písemná a praktická část maturit, ve druhé polovině 
května pak ústní část.
 Novým problémem jsou požadované kvalifi kační předpoklady učitelů. Tzv. pedagogické 
minimum nemají někteří učitelé s  mnohaletou praxí nebo někteří specialisté, učitelé z vysokých škol, 
o které by tak škola mohla přijít.
 Škola nepřijde o nastřádané fi nanční prostředky, jak bylo zmíněno minule, budou moci být 
použity na úpravu šaten, šatních skříněk. Předpokládaná částka je 2,5 mil. Kč, SRPŠ bude požádáno 
o přispění na projekt, až bude známa částka.
 Na základě dřívějších stížností byly dojednány změny v Eurestu, za poslední měsíce došlo 
k výraznému zlepšení.
 Byl zpřístupněn dálkový náhled na klasifi kaci, prozatím jen omezený na známky dostatečné a 
nedostatečné. Snahou je, aby v budoucnu obsahoval čtvrtletní hodnocení ze všech předmětů. 

2. V sekundě dochází ke změně zástupce třídy v SRPŠ, členové výboru budou informováni.

3. V souvislosti se změnou zákona o občanských sdruženích došlo k transformaci SRPŠ na spolek 
se stejným názvem. Předsedkyně R. Wichterlová seznámila členy s návrhem změn stanov spolku 
zpracovaných právníkem. Na základě elektronické diskuse byly zapracovány připomínky. 
Nové znění bylo schváleno (všichni pro)

4. Členové výboru byli seznámeni s přehledem čerpání prostředků SRPŠ. Žádný z předpokládaných 
výdajů nebyl překročen, je možno zvážit další použití prostředků na kulturu a sport. 
 Členské příspěvky byly vybrány a budou uloženy na účet. V souvislosti s tím výbor zváží 
změnu banky, někteří členové výboru se nabídli, že zjistí podrobnosti.
 Dotaz - zda by bylo možné vybírat příspěvky bankovním převodem. Výbor již o tomto návrhu 
jednal dříve, evidence příspěvků a nedoplatků by byla příliš náročná, rovněž by to znamenalo alespoň 
částečné zpřístupnění kontaktních údajů, prozatím je jednodušší vybírat příspěvky prostřednictvím 
třídních učitelů. Předsedkyně R. Wichterlová zjistí možnosti získání kontaktních údajů pro zástupce 
tříd ve výboru v rozsahu jednotlivých tříd. 
 Dotaz - zda by mohlo SRPŠ poskytnout příspěvek na Majáles, odp. - ne, již se o tom 
diskutovalo v loňském roce, je to samostatná akce studentů, ofi ciální podpora by narušila její 
nezávislost, navíc by se obtížně posuzovaly a kontrolovaly výdaje. 

5. Sociální komise - pan Brecher převzal žádost ze třídy R3.A k posouzení. Komise pro zlepšení 
prostředí tříd neobdržela žádnou žádost.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


