
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 28.4. 2010 
Přítomni členové výboru podle prezenční listiny a ředitel školy J. Růžička. 

Jednání vedla předsedkyně výboru Kateřina Štěpánková. 
 
1. Ředitel školy seznámil přítomné s akcemi školy, které jsou průběžně dostupné 
na webových stránkách školy nebo jsou avizovány v „ředitelských dopisech“. 
Tyto dopisy dostávají všichni rodiče studentů GJK každý měsíc, pokud ne, 
je třeba e mailové adresy rodičů aktualizovat u třídních profesorů. Do konce 
školního roku proběhnou mimo maturit ještě kurzy 3. ročníků. 

V souvislosti se změnami chování dospívajících zorganizovala škola 
seminář pro vyučující. Vedl ho PhDr. Jan Svoboda ( PF Ostravské univerzity), 
na podzim by se měl konat další. Škola si uvědomuje, že absence limitů 
a nerespektování žádných tabu u mladých lidí (nejen u studentů GJK ), 
je celospolečenská záležitost. Škola bude trvat na dodržování daných pravidel. 

Pro příští školní rok bude změna volitelných předmětů pro 1. +  2. roč. 
a kvinty + sexty. Zůstane volba matematiky na úroveň A a B, tato volba 
neovlivní počet volitelných předmětů a zároveň dojde ke zrušení profilového 
jazyka. Možnost jazykové profilace bude dána nabídkou volitelných 
předmětů.Všichni budou mít hodinovou dotaci stejnou. Podrobnosti jsou 
na školním webu. 

Maturitní generálka 2011 - vedoucí předmětových komisí rozhodnou, 
zda do poloviny května odešlou přihlášku GJK pro tuto akci.  Pokud ano, byla 
by na podzim a týkala by se 3. ročníků a septimy. Předchozí  maturita nanečisto 
byla zrušena, veškerá práce profesorů i studentů přišla vniveč. 
Na škole nyní působí několik hudebních souborů - Johny Capler Orchestra, 
Harmcore Jazzband, Vocalissimo aj., účinkují na akcích školy (plesy, 
Točník…). 
 
2. „ Pět jedniček“ - vedení školy spolu se SRPŠ vyhlásilo pro konečné 
vysvědčení v tomto školním roce prémii 11 111 Kč. Pro příští školní rok navrhla 
K. Štěpánková prémii vyplatit za 1. i 2. pololetí. - Zdržel se 1, ostatní pro. 
 
3. „ Zlepšení tříd „ - výbor obdržel žádost o grant pro třídu R1.A. 
Na doporučení P.  Žolnerčíkové byl schválen příspěvek ve výši 4 tisíce. - 
Všichni pro. 
 
4. Harmcore Jazz Band - natočil soutěžní nahrávku pro rozhlasovou soutěž 
Concerto Bohemia, má pozvání účinkovat v Národním domě v N.Y.. Má asi 25 
členů, pro svoji činnost a na cestu do USA požádali o příspěvek Nadační fond 
Cesta ke vzdělání ( Magistrát hl. města Prahy ).  - Po seznámení s rozpočtem 
projedná výbor SRPŠ  příspěvek i jeho výši na činnost souboru a na refundaci 
nákladů profilového CD. 
 
Zapsala Radka Wichterlová 
V Praze dne 30.4. 2010 


