Zápis ze schůze HV SRPŠ, ze dne 19. 9. 2018
1. Zahájení schůze, představení programu.
2. Komentáře k rozpočtu:
- plánované příjmy v podstatě naplněny
- komentáře k některým výdajům:
-příspěvek na vytvoření nového webu školy – nečerpáno, škola zaplatila ze svého rozpočtu
- grantový systém – nečerpáno, zatím nebyl spuštěn
-reklamní předměty GJN, reprefond pro partnerské školy – čerpáno velmi málo
Navržená úprava: nevyčerpané peníze převést na vytvoření nových reklamních předmětů
GJN dle nového grafického manuálu.
- šatní skříňky: SRPŠ přispívá na obnovu skříněk, jejich pořízení platí škola ze svého rozpočtu
- sportovní kurzy pro žáky GJN: hradí se přes účet SRPŠ, aby se mohl pořizovat i materiál
potřebný pro kurzy – toto nelze realizovat přes účet školy
Příští školní rok bude zaslán návrh rozpočtu členům HV SRPŠ předem, aby mohla proběhnout
věcná diskuze o jednotlivých kapitolách, bude přizvána i paní účetní.
- návrhy změn rozpočtu na základě žádostí studentů a pedagogů GJN
- možné projekty do dalších let: zlepšení akustiky v místnostech (napřed provést měření, pak
navrhnout řešení); zastřešení druhého atria (zvážit možnosti, nechat udělat projekt).
3. Byl vysloven všeobecný souhlas s tím, aby jednotliví členové HV SRPŠ spolu komunikovali
prostřednictvím emailů s uvedením adres všech členů HV SRPŠ.
4. Příspěvky SRPŠ by měly být zaplaceny do 15. 10. Variabilní symboly poskytne paní účetní.
5. V pátek 7. 12. bude vánoční koncert v Betlémské kapli; Rybova mše vánoční bude 16.12.
v Lichtenštejnském paláci – Sál Martinů, HAMU.
6. Informace k autoevaluaci školy od pí. ředitelky;
Nové akce studentů: První pátek na GJN; Nerudny Den (nikoliv jeden, ale dva – v sobotu by
mohla přijít veřejnost) – termín 1. a 2. března 2019; Studenti studentům – vzájemné
doučování – jako „první pomoc“ anonymně a zdarma; šíření informací o zajímavých
studijních příležitostech; škola rozjíždí poradnu pro studenty, kteří chtějí jít na zahraniční
vysoké školy; školní pěvecký sbor je teď na mezinárodní přehlídce školních pěveckých sborů
v Rimini; vydávání školního časopisu.
V rámci autoevaluace by pí ředitelka chtěla udělat dotazník pro rodiče a prosí předem o jejich
vyplnění.
7. Seminář „Chytrolín“ – studenti již mohou podávat přihlášky, pokud splňují kritéria.
8. Před plesem bude v rámci tanečních na GJN nabízena i možnost oprášení tanečních kroků pro
rodiče; informace a přihlášky na adrese vozka@gjn.cz.

Zapsal: J. K.

