
Schůze HV SRPŠ 23. 2. 2022 
1. Výběr členských příspěvků: celkem nezaplatilo 21 lidí. Třídní učitelé se zeptají těchto rodičů, 

zda skutečně nechtějí být členy SRPŠ. 

2. Schválení rozpočtu SRPŠ: pro: všichni  

proti: nikdo 

zdrželi se: nikdo 

3. Schválení příspěvku pro maminku ze 4.C na vodácký kurz (viz zápis z minulé schůze) – bude 

poskytnuta polovina celkové ceny kurzu: pro: všichni 

proti: nikdo 

zdrželi se: nikdo 

4. Paní ředitelka pohovořila o tom, kolik peněz se ročně vyplatí na přímou podporu žákům. 

Jedná se průměrné roční částky za několik posledních let. 

Př. příspěvek na obnovu a pořízení sportovního materiálu (k zapůjčování studentům), 

příspěvky na sportovní kurzy, permanentka do ZOO, odměny studentům za úspěchy 

v soutěžích, vybavení počítačových učeben, odměny maturantům (odstupňované dle 

prospěchu během studia a u maturity, angažovanosti v činnosti pro školu (př. organizátoři akcí 

pro ostatní studenty, dlouhodobé působení ve školních sborech…). Při rozdávání maturitních 

vysvědčení pak studenti dostanou medaile a desky s vysvědčením, pochvalami a dokumentem 

s částkou v rozmezí cca min. 300 až max. 4500 Kč, která mu za jeho předchozí výsledky 

náleží. Za tuto částku si pak mohou koupit něco v patřičné hodnotě (ne menší než daná částka) 

a SRPŠ mu danou částku proplatí.), stužky a šerpy na maturitní ples, kostýmy na předtančení. 

Dohromady se jedná každoročně (bez déledobějších investicí typu počítačové učebny) se 

jedná o cca. 250 000 Kč ročně, čili cca 430 Kč na jednoho studenta. 

5. Kvůli změně RVP v oblasti digitálního vzdělávání by gymnázium potřebovalo pořídit sady 

stavebnic Lego SPIKE. Paní ředitelka žádá SRPŠ o poskytnutí financí na nákup dvou sad 

v hodnotě celkem 24 000 Kč. 

Hlasování: pro: všichni 

proti: nikdo 

zdrželi se: nikdo 

GJN se pokusí zapojit do projektu Malé digitální univerzity a v rámci tohoto projektu osloví 

společnost Lego, zda by (po prokázání, že se tyto sady používají ve výuce) mohla společnost 

Lego poskytnout něco navíc. 

6. Řešení akustiky tříd – vícero studentů se rozhodlo řešit akustiku v rámci studentských 

projektů. Na tato řešení budou použity peníze vyčleněné v rozpočtu SRPŠ. Pokud by 

nestačily, obrátí se paní ředitelka na SRPŠ.  

 

Zapsal: J. K. 


