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Přítomni: členové výboru dle prezenční listiny, hospodář Ing. J. Dlouhý
Host: ředitel GJK J. Růžička, předsedkyně Školské rady prof. Knappová

1. Informace ředitele školy: J. Růžička seznámil výbor s Výroční zprávou za školní rok 2011/12, kterou 
vypracovala Školská rada a která bude vyvěšena na stránkách GJK.
Bylo dokončeno zateplení budovy Hládkov. 
Opět je zřejmá poddimenzovanost školství v počtu nepedagogických pracovníků.
Dle rozboru věkového složení pedagogů je nejvíce učitelů GJK v kategorii 31–40 let.
GJK se zapojilo do Metropolitního programu podpory výuky jazyků.
Stoupá počet studentů s vyznamenáním – cca 1/5 studentů.
Maturity – více než třetina maturantů prospěla s vyznamenáním.
Přijímací řízení – stále trvá převis zájemců o studium, 4-leté studium 151/90, 8-leté studium 176/28, 
46 studentů přišlo z kvart jiných víceletých gymnázií.
Důraz na vzdělávání nadaných studentů, přibývá množství kvalitních stipendijních pobytů.
Přijímání na VŠ – velká různorodost oborů, velká úspěšnost.

2. Předsedkyně Školské rady prof. Knappová seznámila členy výboru se způsobem volby nového 
člena Školské rady – náhrada zástupce nezletilých studentů školy z řad rodičů a předala kandidátní 
listinu s hlasovacím lístkem pro jednotlivé třídy jejich zástupcům ve výboru. 

3. Ing. Dlouhý rozeslal zprávu o hospodaření SRPŠ za rok 2011/12 a návrh rozpočtu na šk. rok 
2012/13. 
Výbor schválil koupi nového klavíru v ceně 150 000,-Kč a kontrabasu v ceně 18 000,-Kč (všichni pro)
Výbor schválil investici do elektronického modulu, který umožní rodičům přístup k elektronickým 
třídnicím – zatím k informacím o docházce (od 2. pololetí) (12 pro, 2 proti, 5 se zdrželo)
Dochází k navýšení částky na podporu studia – přibývají akce v zahraničí, na soutěže – studenti jsou 
úspěšnější, naopak dle aktuální situace je snížen plánovaný výdaj na sociální fond a kulturu. 
Výbor schválil předložený rozpočet na rok 2012/2013.

Výbor tímto schválil příspěvek na SRPŠ ve výši 400,-Kč na školní rok 2012/13.

4. Byly přijaty 3 žádosti o příspěvek na zlepšení prostředí tříd (přijala R. Kupková),
1 žádost o příspěvek ze sociálního fondu (přijal M. Brecher)

5. Ing. Dlouhý upozornil na nutnost hledání nového kandidáta na funkci hospodáře SRPŠ – zástupci 
ve třídách zjistí možné kandidáty.

6. V souvislosti se změnou zákona o občanských sdruženích bude třeba transformovat SRPŠ na jiný 
typ organizace, je třeba to konzultovat s právníkem – zástupci osloví právníka ve třídách.

7. Pan Šteffl  seznámil členy výboru s výsledky diskuse mezi rodiči studentů 1.A na téma „..co byste si 
přáli, aby z vašich dětí vyrostlo..“ a navrhl, aby se zapojili i rodiče studentů v jiných třídách. 
Informace: www.vzdelavani.cz

Usnesení: Výbor přispěje na koupi klavíru a kontrabasu a na zřízení přístupu k elektronickým 
třídnicím pro rodiče. Příspěvek na SRPŠ činí 400,-Kč.

Závěr: Členové výboru zajistí hlasování o kandidátech do Školské rady ve svých třídách. 
Pan Šteffl  dá vědět, zda je zástupcem i za 1.A. Bude nutné hledat nového kandidáta na funkci 
hospodáře, kontaktovat ev. právníka mezi rodiči ve třídách.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


