
Zápis z plenárního zasedání SRŽA, které se konalo dne 15. 9. 2009

1. Zpráva ředitele školy o školním roce 2008/2009 
Vyučování dle ŠVP : nižší gymnázium – Cesta ke vzdělání a vyšší gymnázium –  Cesta
k maturitě, aktivity žáků školy – zahraniční studijní pobyty, příprava ke studiu na VŠ (z 
celkového počtu přihlášených studentů ke studiu na VŠ 82 bylo přijato 78 což je 95 % 
úspěšnost), zájmová činnost, změny v pedagogickém sboru, představení vedení školy, 
třídních učitelů a jejich zástupců, školní samospráva, rada školy, přednesl ředitel školy 
RNDr. Drahomír Skořepa.

2. Vystoupení Mgr. Jaroslava Merty – školní psycholog 
Školní poradenské pracoviště, spolupráce s výchovným poradcem  a  metodikem prevence. 
Žádost o generální souhlas rodičů a zletilých žáků s činností školního psychologa.

3. Vystoupení Ing. Jaromíra Fialy – výchovný poradce
Výchovné poradenství, profesní orientace žáků, upozornění na změnu pro žáky se 
zdravotním znevýhodněním a poruchami u nové maturity.

4. Volba nových zástupců z prvních ročníků do výboru SRŽA
Prima – Tomáš Kindermann, Miloš Hlaváček
1. B – Vladimír Šamšula, MUDr. Ludmila Šumberová
1. C – RNDr. Pavel Nymburský, Bc. Libor Poláček

5. Zpráva o hospodaření SRŽA ve školním roce 2008/2009. Přednesl PaedDr. Zdeněk Peša.
Příjmy - 148.029,83 Kč, výdaje – 122.873,--Kč, výsledek hospodaření – 25.156,83Kč
Zpráva byla schválena a přiložena k zápisu.

6. Návrh příspěvku rodičů do SRŽA na školní rok 2009/2010, byla odsouhlasena ve výši 
350,-Kč na žáka. V případě sourozenců platí starší.

7. Schválení návrhu rozpočtu SRŽA na školní rok 2009/2010 (příjmy – členské příspěvky 
154.000,--Kč, ples 35.000,--Kč celkem 189.000,--Kč; výdaje – lyžařský kurz 20.000,--Kč, 
maturity 18.000,--Kč, příspěvky na projekty 60.000,--Kč, jízdné na soutěže 20.000,--Kč, za 
vedení účtu 3.000,--Kč, rezerva 24.000,--Kč, oslavy gymnázia 44.000,--Kč celkem 
189.000,--Kč) a delegování provádění rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu 
na výbor SRŽA. Zpráva byla přiložena k zápisu.

8. Termíny třídních schůzek SRŽA pro školní rok 2009/2010 : 1. 12. 2009, 19. 1. 2010,
13. 4. 2010, 1. 6. 2010.

9. Závěr
      

Zapsala: Vitoulová


