
Zápis z výboru SRŽA, který se konal dne 1. 6. 2010

Přítomni: Hlaváček M. - prima,  Ing. Martinek J. - sekunda, MUDr. Mičko M.- kvarta, 
                  Fabiánková K. - kvinta, MUDr.Šumberová  L. - 1.B, RNDr. Nymburský P.,
                  Bc. Poláček L. - 1.C, PaedDr. Peša Z. - 2.B, MUDr. Konopáčová H. - 2.C, 
                  Ing. Schlorová E. - 3.B,  Husovská M. - 3. C, 

      nové ročníky: Hanušková Šárka, MUDr. Krejčířová M. - prima, Klusáček M.,      
      Ondrášková M. - 1.B, Ing. Pavlů V., Hroch Jan – 1.C, RNDr. Drahomír Skořepa

1. PaedDr. Zdeněk Peša představil nové členy výboru SRŽA (zástupci nastupujících prvních 
ročníků na šk. rok 2010/2011). Za primu – Hanušková Šárka, MUDr. Krejčířová Martina, za 
1.B – Klusáček Martin, Ondrášková Martina a za 1.C Ing. Pavlů Viktor, Hroch Jan. Všichni 
navržení členové byli jednohlasně schváleni.

2. Informace  ředitele  školy  RNDr.  Drahomíra  Skořepy  o  právě  ukončených  maturitních 
zkouškách. Ve třídě Oktáva 24 žáků (3 žáci s vyznamenáním, 20 prospělo, 1 nebyl připuštěn 
k maturitě), 4. B 31 žáků (20 žáků s vyznamenáním, 11 prospělo), 4.C 31 žáků (16 žáků 
 s vyznamenáním a 15 prospělo)

3. Informace o klasifikaci žáků přes internet. Klasifikace za III. čtvrtletí je zadána kompletně 
přes internet i v žákovských knížkách a studijních průkazech. U kantorů  je nutné včasné 
zadávání známek. Rodiče požadují souběh známek v žákovské knížce i na internetu (do 
týdne od klasifikace)

4. Informace o množství písemných prací a testů během jednoho vyučovacího dne ( 2 velké 
písemky, počet testů není omezen). Sjednocení informací o známkování +2, +3, 1 / 2, 1- ,2-
v souvislosti se zadáváním známek přes internet – nelze.

5. Informace  ředitele školy RNDr. Drahomíra Skořepy o oslavách 110. výročí založení
(podrobný program je zveřejněn na stránkách školy www.gymbos.cz) . Informace 
o  zhotovení  pamětní  desky  kardinála  Tomáše  Špidlíka.  Hosté  na  oslavách  110.  výročí 
založení obdrží v dárkové tašce almanach, pohlednici, film o gymnáziu, obrázek  od prof. 
D. Vítkové.

6. Rodiče  nových  žáků  obdrží  na  třídních  schůzkách  doklad  nutný  pro  práci  školního 
psychologa (generální souhlas).

7. Informace o ukončení školního roku a přátelské posezení členů výboru dne 29. 6. 2010
 v restauraci  EDEN v 18.00h – budou pozváni i zástupci končících čtvrtých ročníků.

Zapsala: Vitoulová

http://www.gymbos.cz/

