
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 4.4.2016 

Přítomno: 16 členů výboru dle prezenční listiny, hospodář P. Slavíček 
Host: ředitel GJK J. Růžička 

1. Informace ředitele školy: 
 - V tomto týdnu probíhá hloubková inspekce ve škole. 
 - J. Růžička zmínil také nadcházející přijímací zkoušky, v letošním roce se ještě GJK 
nezapojuje do jednotných přijímacích zkoušek, ale od příštího roku to bude povinné pro všechny školy. 
Přijímací zkoušky na GJK probíhají stejně jako v předchozích letech, ale bohužel došlo k rozdělení 
termínů zkoušek připravovaných školou a sciotestů, proto letos zaberou čtyři dny, nemělo by se to 
však v příštích letech opakovat.  
Počet přihlášených na osmileté studium je cca 250, na čtyřleté cca 210. 
Dotaz na pana ředitele: Jaká část studentů přichází z kvart jiných osmiletých gymnázií? 
Odpověď: Asi třetinu přihlášených tvoří přestupy z kvart jiných osmiletých gymnázií, což je na jednu 
stranu potěšující, nese to však s sebou i některé problémy plynoucí z rozdílnosti přístupu studentů 
(někdy tvoří až 40% studentů třídy). 
 - Dále ředitel zmínil probíhající maturity. Letos se jejich trvání prodlužuje, nově je povinná 
maturita z 5 předmětů a podle nové vyhlášky ministerstva školství z října 2015 už bude možné uznat 
absolvovanou mezinárodní jazykovou zkoušku místo písemné části maturity z jazyka. Škola nepřevádí 
výsledky zkoušky na známky, ale uznává její vykonání. Vyhláška stanoví, že je možné uznat zkoušku 
od úrovně B1, je doporučeno, od kterých institucí, ředitelé škol mohou podmínky zpřísnit. GJK bude 
uznávat zkoušky až od úrovně B2. Asi polovina maturantů přinesla certifikáty. GJK každoročně 
vypisuje v rámci volitelných předmětů přípravu na jazykové zkoušky.  
 - Situace kolem rekonstrukce šaten se stále řeší, nyní už do věci škola nezasahuje, magistrát 
vypsal nové výběrové řízení na dodavatele, snad tentokrát bude mít lepší výsledek. 
 - Pan ředitel poděkoval SRPŠ a rodičům za poskytnutí sponzorských darů na místnost pro 
počítače, získala se větší částka, než je nutná, a bylo by dobré využít tyto prostředky na pořízení wifi 
routerů do každé třídy, škola kapacitu má, ale šlo by o lepší distribuci wifi signálu především pro 
vyučování. 

2. Informace sociální a grantové komise 
 - Sociální stipendium ve výši 1750,- Kč bylo přiznáno 4.1.2016 ve třídě 2.C - příspěvek na 
lyžařský kurz ve výši 50% nákladů. 
 - O grant na zlepšení prostředí tříd požádala třída 1.A (zatím není v souladu s žádostí a bude 
muset být dořešeno) a třída R2.A, která žádala o částku 3150,- Kč, ale došlo k navýšení cen a budou 
žádat o grant 4000,-Kč, dodají nový rozpočet. 
 - Žádosti lze nově posílat elektronicky na e-mail členů komise (aktuálně lze najít na webu 
GJK) a originál pak podat k panu řediteli, který jej předá do účetnictví. 
 - Bude třeba nahradit členku grantové komise (p. Mothejlovou), nejlépe na podzimní schůzce. 

3. Členové výboru byli seznámeni s přehledem čerpání prostředků SRPŠ. Členské příspěvky byly 
vybrány na třídních schůzkách ve výši 285 000 Kč a dne 14.1.2016 zaneseny do banky. Paní 
předsedkyně Wichterlová informovala o stavu účtů, KB 657 919,90 Kč, CS 312 196,41 Kč.  
 - Daňové přiznání (zpracovali Slavíčkovi) - na FÚ bylo podáno 8.3.2016. 
 - Částka sponzorských darů činí 307 500,- Kč. Hospodář pan Slavíček navrhl, že by bylo 
vhodné psát k platbám do poznámky kromě identifikačních údajů také, na co je platba určena. Nebo 
by se mohly vymyslet variabilní symboly.  
 - Paní předsedkyně dala hlasovat o financování wifi routerů, o nichž mluvil pan ředitel. 
Všichni hlasovali pro. 
 - Dotaz k prozatím malému čerpání částky rozpočtu na podporu studia. Odměna „pět 
jedniček‟ teprve bude vyplácena (v loňském šk. roce výbor odhlasoval, že odměna za samé jedničky 
bude poskytnuta pouze na konci školního roku těm studentům, kteří budou mít za obě pololetí samé 
jedničky, protože vzhledem k vysokému počtu odměňovaných tvořila celková částka vysoké procento 
z rozpočtu SRPŠ). Místopředsedkyně navrhla, aby se situace sledovala, aby nedošlo k přílišnému 
zpřísnění a tím i ke ztrátě motivačního účinku. Výbor se rozhodl, že na podzimní schůzce se bude 
moci udělat srovnání. 
 - Sponzorování papírových ručníků zatím není dořešeno, některé třídy je nechtějí, problémem 
není zřízení, ale doplňování a obsluha.   



 - Stále není náhrada za hospodáře - P. a I. Slavíčkovy, je třeba znovu požádat ve třídách, zda 
by se této funkce někdo z rodičů nezhostil, pokud by se nenašla náhrada, znamenalo by to zajistit 
účetnictví externě a tudíž za úplatu.  

Příští schůzka SRPŠ je plánována před prosincovými třídními schůzkami, datum bude upřesněno dle 
harmonogramu pro příští školní rok. 

Zapsala: G. Elichová      

Za správnost: R. Wichterlová 


