Schůze HV SRPŠ 18. 9. 2019
1. Představení nového předsedy – Ing. Marek Torkoniak
2. Vysvětlení významu SRPŠ
3. Představení rozpočtu na nový školní rok. Rozpočet je velmi podobný rozpočtu z minulého
roku. Na účtu je velký zůstatek – měl by být utracen.
4. Vystoupení paní S. ke kontrole hospodaření SRPŠ: míra placení příspěvků SRPŠ je 95%;
hospodaření SRPŠ je v pořádku. SRPŠ hradí řadu akcí pro studenty i některé investice a
nákupy, ze kterých profitují všichni studenti.
Nenaplněny zůstaly výdaje na grantový program pro studenty GJN. Loni se teprve zabíhal,
probíhal nultý ročník. Diskuze o tom, jak možnost získání studentského grantu více
propagovat.
Příjmy SRPŠ: příspěvky SRPŠ, příspěvky na kopírování, příspěvek na vybavení školy
Výdaje: viz výše
Přes SRPŠ se účtují i sportovní kurzy pro studenty GJN. Paní ředitelka vysvětlila důvod
(operativnější nakládání s finančními prostředky).
5. Informace paní ředitelky o stavebních změnách provedených ve škole:
- přemístění knihovny do nových prostor v přízemí a jejich úprava a vybavení novým
nábytkem
- vytvoření dvou nových učeben informatiky ve 3. patře, jejich úprava a vybavení nábytkem
Hlasování o financování zakoupení klimatizace do nové učebny informatiky: pro: všichni,
proti: 0, zdrželi se: 0
- úprava původních učeben informatiky (velkých) na běžné třídy
- oprava výtahu (výměna kabiny a lan)
6. Informace paní ředitelky o stavu úpravy venkovního atria: paní ředitelka byla o prázdninách
na magistrátu, tam se studie líbila a už i kontaktovali autorku studie Ing. T.; magistrát se tváří,
že zaplatí vše. Pokud by vše šlo dobře, mohlo by se začít stavět v létě 2021.
7. Žádost paní ředitelky o uvolnění peněz na obnovu počítačů v počítačových učebnách; do
příště budou ze strany GJN dány přesnější požadavky.
8. Termín příjmu žádostí do grantového systému GJN: 25.10.2019; příští týden bude otevřen
příjem žádostí.
9. Opět budou vánoční koncerty: v pátek 13.12. koncert v Betlémské kapli, Rybovka o něco
později v Lichtenštejnském paláci. Dále bude Neruden cca v březnu; maturitní ples v pondělí
9.12.
10. Nabízené aktivity pro studenty: pěvecký sbor, dramatický soubor, příležitostný pěvecký sbor,
hudební sbor, sportovní aktivity, …
11. Studenti mají možnost zúčastnit se online kurzů CTM pro talentovanou mládež; jedná se o
placené kurzy v anglickém jazyce, je možné je završit AP zkouškami, které opravňují ke vstupu
na univerzity v USA. Mohou se účastnit i mladší studenti. Kontaktní osobou na GJN je prof.
Wittbergerová.
12. Ve Školské radě skončil pan H. jako zástupce rodičů. Bude tedy třeba zvolit nového zástupce
rodičů a zletilých studentů, a to na listopadových konzultacích (20.11.). Je třeba získat
kandidáty.

Zapsal: J. K.

