
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 30.11.2015

Přítomno: celkem 16 členů výboru dle prezenční listiny, 2 členové zastupují 2 třídy, pro hlasování je 
tedy přítomno 18 hlasujících, výbor je usnášeníschopný, hospodáři I. a P. Slavíčkovi
Host: ředitel GJK J. Růžička

1. Informace ředitele školy: 
- J. Růžička stručně seznámil výbor s Výroční zprávou za školní rok 2014/15, kterou koncem 
října schválila Školská rada, celou zprávu je možné si přečíst na webových stránkách školy v sekci 
Studium.
Zmínil fakt, že se studenti ve velké míře účastní různých mimoškolních soutěží, škola poskytuje 
kvalitní základ vzdělání, ale nemá již monopol na vzdělání a studenti reagují v širokém spektru na 
další podněty.
Dále zhodnotil výborné výsledky při přijímání na VŠ, až na dva studenty byli všichni přijati, jedná se o 
renomované školy, naše i zahraniční.

- GJK získalo cenu v anketě Českých sto nejlepších.

- J. Růžička výbor informoval o projektu rekonstrukce šaten. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
zakázku v hodnotě nad 2 mil. Kč, výběrové řízení na dodavatele organizuje investiční odd. odboru 
školství Magistrátu HMP. Firma, která měla projekt realizovat, od zakázky odstoupila, poté byla 
oslovena druhá firma v pořadí, ale vzhledem k časovým intervalům požadovaným ve výběrovém řízení 
odstoupila i ta a bude třeba vypsat nové výběrové řízení, což se plánuje na květen s tím, že realizace 
by probíhala v červnu a o prázdninách.

- K rozpočtu SRPŠ se J. Růžička zmínil o množství sponzorských darů.

- Dále hovořil o soutěžním úspěchu školního Harmcore jazz bandu (školní orchestr vznikl před osmi 
lety jako maturitní seminář), zmínil, že se chystají vydat CD, což vyžaduje náklady asi 140 000 Kč, a 
navrhl výboru zvážit finanční příspěvek v rámci podpory kultury GJK.

2. Členové výboru byli seznámeni s návrhem rozpočtu SRPŠ na školní rok 2015/2016 a 
vyúčtováním za předchozí školní rok 2014/2015. 
Zvýšila se oproti loňskému roku částka:
- na prostředí školy/vybavení učeben o 22 000 Kč - na nákup tří výstavních panelů, které škola hojně 
využívá
- částka na sociální fond z 15 na 20 tis. korun
- částka na sport z 10 na 90 tis. korun, z toho 60 tis. korun je určeno na nákup 4 setů běžek
Je zavedena částka na IT vybavení a služby 150 tis. korun, z níž 70 tis. korun je určeno na nákup tří 
dataprojektorů.
Snížena je oproti loňskému roku částka:
- na připojení na internet z 80 na 42 tis. korun
- na podporu studia ze 150 na 120 tis. korun
Z částky, kterou SRPŠ schválilo na projekt rekonstrukce šaten zbývá ještě 64 tis. korun na dozor 
stavby. 

Dotaz: Je možné využít neadresné sponzorské dary na cokoli, co škola potřebuje?
Odp.: Ano.

Proběhla diskuse o koupi běžkových setů, zda by nebylo lepší sety každoročně půjčovat, ale bylo by 
nepraktické toto každoročně řešit, takto je má škola stále k dispozici a vydrží mnoho let.
Diskutovalo se o podpoře Harmcore jazz bandu, také pěvecký soubor Vocalissimo žádá o přispění na 
ubytování na přehlídce sborů. 
Proběhlo hlasování o návrhu 10 000 Kč pro Harmcore jazz band a 5 000 Kč pro Vocalissimo, 
schváleno (všichni pro).

Proběhlo hlasování o rozpočtu na šk. rok 2015/2016, schválen (18 pro).



- Výše členského příspěvku se nezměnila, příspěvek na šk. rok 2015/2016 činí 500,- Kč. 

- Zazněly tipy na možnosti cíleného sponzoringu, jako je IT vybavení všeho druhu (informace u pana 
ředitele), držáky na papírové ručníky do učeben, příp. jejich instalace, nákup náplní ručníků (paní 
Šímová přislíbila, že po poradě s p. ředitelem se pokusí upřesnit a zašle členům výboru).

3. Informace o darech:
- Dosavadní systém darovacích smluv je jednoduchý, vzor smlouvy je u p. ředitele, popř u paní 
předsedkyně SRPŠ, doplní se údaje o dárci a zda se jedná o dar účelový nebo ne. Smlouva se 
podepíše u p. ředitele a dárce dostane jedno paré, druhé se zakládá do účetnictví SRPŠ.
- Pokud dárce chce přispět a nepotřebuje darovací smlouvu, je možnost poslat částku nad rámec 
příspěvku SRPŠ na účet SRPŠ uvedený na web. stránkách školy v sekci O škole / SRPŠ, nutná je 
identifikace plátce, tj. jméno a třída studenta. 

4. Sociální komise má nové složení, pan Brecher předal agendu paní Pařízkové a paní Šímové, v 
tomto školním roce zatím komise neobdržela žádnou žádost.
- Komise pro grant na zlepšení prostředí tříd (ve stejném složení jako dosud) schválila granty pro třídy:
1.A ...4000 Kč, 1.B ...3000 Kč, 2.B ...4000 Kč (letošní 2.A, 2.B, 3.B) a letos v říjnu 1.B ...4000 Kč.
 
Je možné využít grant i na jinou činnost než malování, např na úpravy vybavení, vždy je ale třeba  
doložit výtvarný záměr (projekt).
Nově je v žádosti požadován termín dokončení úprav (po zkušenosti s dlouhodobou realizací jedné 
ze tříd), rovněž se nově stává garantem projektu třídní učitel.

5. Již v loňském školním roce skončilo tříleté volební období současné předsedkyně a 
místopředsedkyně SRPŠ. 
Byl schválen návrh prodloužit volební období stávající předsedkyni a místopředsedkyni do dubna 
2017 (hlasování 15 pro, 3 se zdrželi).
- V příštím školním roce bude nutno najít náhradu za hospodáře Slavíčkovy, je třeba oslovit rodiče 
ve třídách, kdo by byl ochoten s tímto pomoci. V té souvislosti paní Slavíčková informovala o rozsahu 
účetnictví SRPŠ, počty účetních dokladů za poslední roky, jedná se o 100 - 200 položek účetního 
deníku, cca 10 faktur, cca 18 bankovních výpisů, 20 - 50 pokladních dokladů. Nový hospodář by měl 
začít účtovat již v lednu 2017.
- Rovněž bude třeba najít náhradu za 1 člena komise pro prostředí tříd.

5. Příští schůzka výboru se bude konat v pondělí 4.4.2016 v 17 h ve sborovně školy

Usnesení:
Výbor schválil rozpočet na šk. rok 2015/16.
Výbor potvrdil členský příspěvek SRPŠ ve výši 500,- Kč.
Výbor schválil příspěvek 10 000 Kč pro Harmcore jazz band a 5 000 Kč pro Vocalissimo.
Výbor prodloužil volební období stávající přesedkyně a místopředsedkyně SRPŠ do dubna 
2017.

Zapsala: G. Elichová

Za správnost: R. Wichterlová


