
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 20.4.2015 

Přítomno: 14 členů výboru dle prezenční listiny, hospodáři P. a I. Slavíčkovi 
Host: ředitel GJK J. Růžička 

1. Informace ředitele školy: 
 J. Růžička zmínil nadcházející přijímací zkoušky, v letošním roce probíhá pilotní prověřování 
jednotných přijímacích zkoušek na některých školách, GJK se k němu nepřihlásilo a přijímací zkoušky 
probíhají stejně jako v předchozích letech. Pokud nebude nový způsob v budoucnu povinný, GJK se 
k němu nepřipojí, nový systém má zřejmě řešit nenaplněnost některých škol (až 60%). 
 Dále ředitel zmínil probíhající praktickou a písemnou část maturit. Ve druhé polovině května 
pak proběhne ústní část. V současné době se koná pouze jedna úroveň maturity. Zkušenost 
z minulosti - na GJK bylo možné uznat absolvovanou mezinárodní jazykovou zkoušku místo písemné 
části maturity z jazyka, tento postup byl později zkoumán školní inspekcí, nyní je naděje, že by tento 
postup mohl být všeobecně umožněn. GJK každoročně vypisuje v rámci volitelných předmětů přípravu 
na jazykové zkoušky. 
 Situace kolem pedagogického vzdělání kantorů se trochu zmírnila, nebylo třeba nic radikálně 
řešit, mnoho z nich spadá do kategorie tzv. uznávaných odborníků. Obecně se ukazuje, že je 
velká nabídka učitelů některých typů předmětů (společenské vědy, dějepis, čj, jazyky, dokonce i 
biologie, chemie, zeměpis), ale nejsou učitelé matematiky, fyziky. Pro externisty také platí pravidla 
pedagogického vzdělání, GJK se bez nich neobejde. 
 Dochází k postupnému celkovému snižování počtu hodin za dobu studia, výsledný stav lze 
očekávat asi za 2-3 roky (z původních 132 h za 4 roky studia na cca 126-124 h). S ohledem 
na vysokou míru volitelnosti se snižují počty hodin především u společných předmětů. 
 Během letošních prázdnin by měla proběhnout přestavba šaten, jejíž projekt a stavební dozor 
SRPŠ financuje. Během projednávání projektu nepanovala vždy shoda, ale v této chvíli je vydáno 
stavební povolení a chystá se výběr dodavatele. 
 Dotaz na pana ředitele: Chystáte se čerpat dotace z EU? 
 Odpověď: Ne, naposledy jsme čerpali dotaci na okna a bylo to pro školu naprosto 
nezvládnutelné. Nechceme to opakovat. 

2. Informace o elektronickém hlasování v době mezi schůzkami výboru, bylo odhlasováno: 
 1/ jednání výboru mimo termín třídních schůzek (17 pro, 3 se zdrželi),  
 2/ datum setkání 20.4.2015 v 17h (19 pro, 1 proti) 
 3/ na webu GJK bude viditelně uveden odkaz na bankovní spojení SRPŠ pro další 
příspěvky a s informací, jak poslat sponzorský dar (všichni pro) 

3. Členové výboru byli seznámeni s přehledem čerpání prostředků SRPŠ. Členské příspěvky byly 
vybrány ve výši 288 900 Kč. Paní předsedkyně Wichterlová obnovila účet u KB, nulové poplatky. 
Dotaz k výši odměny „pět jedniček‟. Na předchozí schůzi výbor odhlasoval, že bude odměna 
vyplácena dvakrát ročně, ale nebylo zřejmé, v jaké výši. Pan ředitel k tomu sdělil, že postupoval 
původním způsobem, kdy částku 11 111 Kč rozdělil počtem odměňovaných studentů, tj. odměna činila 
500 Kč. (Pouze v loňském školním roce bylo vypláceno 1 111 Kč každému studentovi, ale vzhledem 
k vysokému počtu odměňovaných tvořila celková částka vysoké procento z rozpočtu SRPŠ.) Paní 
předsedkyně navrhovala, že by bylo lepší použít finance tak, aby sloužily všem studentům, že v tomto 
školním roce by mělo proběhnout odměňování na konci roku stejným způsobem jako v pololetí, tj. 
že bude rozdělena částka 11 111 Kč, ale pro další rok bychom měli stanovit předem pravidla. Výbor 
odhlasoval, že odměna za samé jedničky bude poskytnuta pouze na konci školního roku ve výši 
1 111 Kč těm studentům, kteří budou mít za obě pololetí samé jedničky. 
 V diskusi bylo zmíněno, že se po minulém zasedání výboru zvýšil počet darů a objevily se 
rovněž čtyři účelové - na zahraniční studium, na Keplerovu hvězdu, na lavice do třídy a na notebook. 
 Hospodáři Iva a Petr Slavíčkovi připravili daňové přiznání, které paní předsedkyně odeslala. 

4. Sociální komise - žádost studenta 1.A o sociální stipendium (viz zápis ze 3.12.2014) byla doplněna 
o vše potřebné a v lednu byla schválena dvě soc. stipendia ve výši 2500 Kč na lyžařský kurz (1.A, 
1.B).  
V sociální komisi nyní zůstává pouze pan Brecher, bylo by dobré, aby se přihlásil někdo další. 
Komise pro zlepšení prostředí tříd schválila příspěvek na malování ve výši 4000 Kč pro tercii. 



5. Diskuse: 
Na dotaz p. Kovaříka ohledně darovací smlouvy paní předsedkyně odpověděla, že darovací smlouva 
se uzavírá přes p. ředitele, který ji má u sebe. 
Byl vznesen návrh, aby se další setkání výboru konalo v době před třídními schůzkami a ne až po 
nich. Výbor se domluvil na termínu po zářiových třídních schůzkách primy a 1. ročníků (tam 
budou zvoleni noví zástupci tříd) a stanovil jej předběžně na říjen/listopad 2015. 

Zapsala: G. Elichová 

Za správnost: R. Wichterlová 


