
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 1.12.2016 

Přítomno: 16 členů výboru dle prezenční listiny, nový hospodář - paní Hana Klimoszková 
Host: ředitel GJK Jiří Růžička 

1) Informace ředitele školy:  
- J. Růžička stručně seznámil výbor s Výroční zprávou za školní rok 2015/16, kterou schválila 
Školská rada, celou zprávu bude možné si přečíst na webových stránkách školy v sekci O škole / 
Dokumenty školy. 
- škola doplnila zařízení informačních technologií, velkou pomocí byly dary rodičů, o něž požádalo 
v loňském roce SRPŠ. Všem dárcům patří poděkování. 
- inkluze ve školství - škola řeší zapojení všech žáků, patří sem i péče o mimořádně nadané, zařazuje 
studenty do skupin dle úrovně, umožňuje velkou volitelnost předmětů apod. 
- maturity 2016 - poprvé v roce 2016 bylo možné nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka 
absolvovanou mezinárodní jazykovou zkouškou s certifikáty B2 a vyššími, jak o to GJK usilovalo již 
dříve, a této možnosti využila asi polovina maturantů, stejná možnost bude i v tomto školním roce. 
GJK každoročně vypisuje v rámci volitelných předmětů přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky, 
pořádá rovněž semináře z jiných předmětů v angličtině.  
- Škola pomáhá zajišťovat studentům zahraniční stipendia (anglicky mluvící země), účastní se 
společných projektů se zahraničními školami (Straubing, Dijon..).  
- Studenti GJK reprezentují Českou republiku na Evropském parlamentu mládeže. Zde ve škole 
pořádají tzv. Keplerep - modelový parlament mládeže. 
- Výsledky maturit v porovnání didaktických testů dopadly velmi dobře, v českém jazyce 4 studenti 
s výsledkem 100%, medián byl 88%, v angličtině 3 studenti 100%, medián 94,74%, v matematice 8 x 
100% a medián 88% 
- uplatnění na VŠ - ze 108 absolventů bylo přijato 104, rozptyl oborů je tradičně velmi široký, mnoho 
studentů bylo přijato i na významné zahraniční školy 
- Studenti GJK mají výborné výsledky v různých soutěžích a olympiádách i sportovních kláních. 
Organizují úspěšné studentské akce, velmi zdařilý je tradičně Symposion, poněkolikáté se zapojili do 
akce Schola Pragensis, která se koná v kongresovém centru a kde se prezentují jednotlivé školy. 
- Proběhla inspekce ČŠI a vše bylo na výborné úrovni 
- Situace kolem rekonstrukce šaten se stále řeší. Škola měla původně na začátku akce našetřeno 
4,5 mil. Kč, ale investice nad 2 mil. Kč řeší magistrát jako zřizovatel. Ve výběrovém řízení na 
dodavatele zvítězila firma, která je však nyní v insolvenci, což znamená, že škola nemůže do věci 
zasáhnout a čeká se na výsledek insolvenčního řízení. Škola nakoupila věšáky, zatím dva do každé 
třídy a ještě přibudou další, zásadnější řešení není možné z prostorových důvodů. 

2) Paní předsedkyně informovala o změně hospodáře, účetní Slavíčkovi letos dokončí vyúčtování za 
kalendářní rok 2016 a na konci účetního období převezme účetnictví paní Klimoszková (rodič - tercie). 
Paní předsedkyně poděkovala manželům Slavíčkovým, kteří se z vážných důvodů nemohli schůze 
výboru zůčastnit, za spolupráci a pečlivé vedení účetnictví.  

3) Členové výboru byli seznámeni s návrhem rozpočtu SRPŠ na školní rok 2016/2017 a vyúčtováním 
za předchozí školní rok 2015/2016.  
- dobrovolné příspěvky a dary rodičů zvýšily částku příjmů SRPŠ (o 25%) 
- sponzorské dary řádově převýšily rozpočtovou výši (celkem 285 000,- Kč) 
- některé výdajové položky byly financovány z adresných darů (připojení na internet, IT vybavení) 
- částka na podporu studia byla čerpána z 60% 
K čerpání částky rozpočtu na podporu studia: odměna „pět jedniček‟ byla na konci roku vyplacena 
poprvé podle zpřísněných podmínek (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, v částce 1111,-Kč).  
Omylem byla studentům vyplacena poloviční částka 550,-  Kč. Na základě diskuse bylo odhlasováno 
dorovnání (všichni pro). Byl vznesen dotaz, kolika studentů se tato odměna týká. Jedná se o 22 
studentů, z toho 14 z nižších tříd osmiletého gymnázia (prima až kvarta) a 8 z vyššího gymnázia (1. -
 4. roč. nebo kvinta až oktáva). Dokud se vyplácela odměna za každé pololetí, počet byl vyšší, až 28 
studentů.  
- Proběhlo hlasování o rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017, schválen (16 pro).  



- Výše členského příspěvku se nezměnila, příspěvek na šk. rok 2016 / 2017 činí 500,- Kč. Členské 
příspěvky vyberou členové výboru ve svých třídách na třídních schůzkách, případně později 
dovyberou třídní učitelé. Paní předsedkyně doporučila předem kontaktovat třídní kvůli seznamům 
rodičů. 

4) Paní předsedkyně vysvětlila způsob pomoci škole: 
- 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. 

5) Informace sociální a grantové komise 
- Nepřišly zatím žádné žádosti. 
- Informace o příspěvku na zlepšení prostředí tříd lze najít na webu školy v sekci O škole / SRPŠ 
- Žádosti lze 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. 

6) Volba předsedy a místopředsedy SRPŠ 
V letošním školním roce končí volební období současné předsedkyně a místopředsedkyně SRPŠ 
prodloužené do 1. 4. 2017 (viz zápis ze dne 30. 11. 2015, bod 5). Paní předsedkyně oznámila, že již 
nebude kandidovat, protože její synové letos maturují, a navrhla jako kandidátku paní Pařízkovou, 
která kandidaturu přijala.  
Proběhlo hlasování (15 pro, 1 se zdržel). 
Paní Iveta Pařízková byla zvolena předsedkyní výboru SRPŠ a se zvolením souhlasí. Ujme se funkce 
předsedy po uzavření účetnictví za rok 2016, tj.od 1.3. 2017. 
Výbor poděkoval paní Wichterlové za dlouholeté předsednictví a práci ve výboru SRPŠ, paní 
Wichterlová poděkovala místopředsedkyni G. Elichové za pomoc a spolupráci. Řekla, že „stanovy 
umožňují popř. místopředsedu nevolit, nová předsedkyně může o dovolbu požádat výbor příště”. 
(pozn. citace znění Stanov spolku SRPŠ, článek 5 bod 5: 
„…5. Výbor volí ze svého středu předsedu a případně místopředsedu. Funkční období je zpravidla 
tříleté, neskončí však dříve, než proběhne volba nového předsedy, resp. místopředsedy. Opětovná 
volba je možná.”) 
Volba místopředsedy neproběhla.  
Dále paní Wichterlová upozornila na opakující se potíže s adresářem, doporučila zvážit užívání 
skupiny google a nahradit např. hromadným e-mailem, protože se skupina nevyužívá k elektronické 
diskusi, jak bylo původně plánováno. V diskusi k tomuto tématu bylo řečeno, že výhodou skupiny je, 
že má ochráněné adresy svých členů, což v případě hromadného e-mailu nelze zaručit. Paní 
Pařízková odpověděla, že se ještě bude tímto problémem zabývat a děkuje za případné tipy a rady. 

Usnesení: 
Byl schválen rozpočet na školní rok 2016 / 2017. 
Bylo schváleno doplacení příspěvku studentům v rámci akce „pět jedniček”. 
Členský příspěvek na školní rok 2016 / 2017 činí 500,- Kč. 
Novou předsedkyní SRPŠ od 1. 3. 2017 byla zvolena paní Iveta Pařízková. 

Příští setkání výboru SRPŠ se bude konat 3. dubna 2017 v 17.30 h ve sborovně školy. 

Zapsala: G. Elichová      

Za správnost: R. Wichterlová 


