
Zápis ze sch ůze výboru SRPŠ GJK dne 7.12. 2011- 1. část  

Přítomni: Členové výboru dle prezenční listiny, hospodář Ing. J. Dlouhý 
Host: Ředitel GJK J. Růžička 

 

1. Informace ředitele školy : Výroční zpráva školy bude vyvěšena na stránkách GJK. Stejně 
jako loni chybí systematizovaná místa pro mimovyučovací aktivity. Vše musí řešit ke své 
běžné agendě ředitel, zástupci, účetní a učitelé. Jiné pracovníky pro tyto činnosti škola 
nemá.  
V souvislosti s novým programem financování regionálního školství by mohlo dojít k omezení 
počtu hodin na třídu. U GJK např. nyní 54 hod/ třídu, po změně 47 hod / třídu. Tj. o 150 hod 
méně pro 8 a 4 leté studium. Stoupl počet dětí s vyznamenáním. Informace k maturitám sdělí 
ředitel osobně zájemcům dnes v 18:45 hod. Jazyková stipendia zajistila škola nově i pro 
dívky ( info na webu školy).  
Ve škole pracuje na částečný úvazek školní psycholožka a metodik prevence. Během ledna 
proběhne vyhodnocení průzkumu závislostí,škola výsledky zveřejní v únoru. Akce se koná 
pravidelně každé 3 roky. Způsob financování  profitestů se dořeší na příštím jednání výboru 
SRPŠ v lednu ( příspěvek SRPŠ). 
2. Výbor  finančně podpoří vybudování jezírka ve spodní zahrádce Hládkova. Je tam studna 
28 m hluboká. O jezírko by se starali s biology studenti tercie, sekundy.- Všichni pro. 
3. Ing. Dlouhý rozeslal zprávu  o hospodaření SRPŠ a návrh rozpočtu pro další období. 
Výbor souhlasí s návrhem na zvýšení částky na podporu studia o 40 tisíc Kč. Souhlasí i 
s novým názvem „Podpora studia“ a „Sociální fond“. Celkem by v něm bylo po navýšení 120 
tisíc Kč.- Všichni pro. 

 
Usnesení:  Výbor p řispěje na vybudování jezírka. Fondy  Podpora studia a S ociální 
fond budou mít po navýšení o 40 tis. celkem 120 tis  Kč. 
Závěr:  Na příštím lednovém jednání výboru SRPŠ je nutné provést  volbu p ředsedy 
výboru, do řešit zm ěnu stanov , financování profitest ů ( zda využít ú čet SRPŠ nebo  
jinak), mailové hlasování, zm ěnu stanov pop ř. další. 

 

 

Zápis ze sch ůze výboru SRPŠ GJK dne 16.1. 2012- 2. část  

Přítomni: Členové výboru dle prezenční listiny, hospodář Ing. J. Dlouhý 
Host: Ředitel GJK J. Růžička, za grantovou komisi na zlepšení tříd P.Žolnerčíková 

 

1. Vzhledem k tomu, že na minulém jednání se nestihlo projednat vše, sešel se výbor dnes 
znovu. 
2. Podpora studia a sociální fond: Pro přehlednost budou oba fondy v rozpočtu uvedeny 
samostatně. Výbor projednal návrh  M.Školouda, který se sociálním fondem na jiné škole již 
zabýval. Výbor navrhuje výši sociálního příspěvku max. do výše 50% nákladů a max. do 5 
tisíc Kč. Žádost podává rodič nebo zletilý žák řediteli GJK spolu s dokladem o přiznání 



sociální dávky a vyjádřením třídního profesora/ vyučujícího. Ten ji pošle předsedovi výboru. 
Pracovní skupina M.Škaloud (4.B) a M. Brecher ( R4.A) sestaví stručné pokyny a formulář 
žádosti. Formuláře s pokyny pro žádost o sociální příspěvek zašlou výboru k seznámení 
před zveřejněním. Formulář s pokyny k poskytování příspěvku ze sociálního fondu bude 
vyvěšen na webu školy. Došlé žádosti posoudí dle výše uvedených  pravidel a budou je 
archivovat. Je třeba prověřit, zda příspěvek se poskytne rodině nebo přímo škole. Informace 
o sociálním fondu uvede ředitel školy do svého dalšího únorového dopisu .Všechny ostatní 
žádosti budou tak jako doposud projednány individuelně, buď na výboru SRPŠ nebo přes 
mailové hlasování. – Všichni pro. 
3. Profitesty 3.r. a septimy: Příspěvek odhaduje škola na cca 5.5 tis pro tento školní rok a 
bude SRPŠ uhrazen v rámci běžného čerpání rozpočtu. 
4. Ředitel školy informoval rodiče svým lednovým dopisem o nové vyhlášce ( „polévkové“), 
která platí od 23.12.011. Tato vyhláška popírá princip volitelnosti v Eurestu resp. nově 
Scolarestu.  
5. Grant na podporu zlepšení tříd: Dosud posuzovaly P. Žolnerčíková ( loňská R8.A) a R. 
Kupková (3.C). Výbor  jako náhradu za P.Žolnerčíkovou doporučil D. Benešovou (2.B).  
Kontakty na školním webu budeme aktualizovat.- Všichni pro. 
6. V příloze zápisu je zpráva hospodáře Ing. Dlouhého,  jak ji projednal a schválil výbor 
7.12.2011. V rozpočtu je oddělen fond na podporu studia ( 80 tis) a sociální fond( 40 tisíc). 
Účelové sponzorské dary budou mít samostatný variabilní symbol a v rozpočtu budou 
evidovány( příjem/výdej). 
7. Výbor doplnil stanovy SRPŠ v bodech 4.1.2,4.1.5, 4.1.6. a doplnil nově 4.1.9.( elektronické 
hlasování výboru). Číslování od bodu 4.1.9. je posunuto o jedno pořadí, body jsou beze 
změn. Na konci stanov bude doplněno datum a podpis předsedy K. Štěpánkové. Tento 
doplněný návrh změny stanov dostanou členové výboru k seznámení před odesláním na MV 
ČR. – Všichni pro. 
8.Výbor zvolil do funkce předsedy R. Wichterlovou ( R3.A).- Všichni pro, zdržela se R. 
Wichterlová. Výbor zvolil do funkce místopředsedy G. Elichovou ( R1.A). – Všichni pro, 
zdržela se G. Elichová. 
9. Do další schůze výboru dne 18.4.012 je ve funkci  K. Štěpánková. Paní R. Wichterlová se 
ujme funkce předsedy Výboru SRPŠ GJK dne 18. 4. 2012. Výbor vyjádřil své poděkování za 
dlouholetou práci pro SRPŠ K. Štěpánkové.  

Usnesení:  Žádosti pro sociální fond posuzuje M. Školoud a M. Brecher spolu 
s předsedou a hospodá řem. Výbor zvolil D. Benešovou do grantové komise pr o 
zlepšení t říd. Výbor schválil zm ěnu stanov SRPŠ  GJK. Výbor zvolil  p ředsedu a 
místop ředsedu výboru SRPŠ GJK R.Wichterlovou a G. Elichovo u s platností výkonu 
funkce od 18.4.012. 
Závěr:  M. Školoud a M. Brecher pošlou výboru návrh formulá ře a pravidel pro žádost o 
poskytnutí p říspěvku ze sociálního fondu. Budeme aktualizovat kontak t na webu GJK 
u grantové komise pro zlepšení prost ředí tříd. Výbor dostane dopln ěný návrh stanov 
před jeho odesláním na MV ČR. 

 

Zapsala: Radka Wichterlová, R3.A 

Za správnost: K. Štěpánková, R.8.A 

Odstraněno: ¶
¶

Odstraněno: ¶


