
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLKU 

 

ADRESA SPOLKU : Hlivická 400/1 

                                     Praha 8 – Bohnice 

                                     181 00 

 

Datum konání:            15.5. 2019 

Místo konání:              Čítárna Gymnázia Ústavní,  Ústavní 400, Praha 8 – Bohnice 

Schůzi svolal:               Předseda a paní ředitelka Gymnázia Ústavní 

Program:                      Předání informací Výboru spolku o chodu a činnosti  školy 

 

Schůzi zahájila paní ředitelka RNDr. Helena Štěrbová a Výboru spolku oznámila, že Ing. Kunc se nemůže 

schůze zúčastnit, neboť jej zastihla neočekávaná dopravní kalamita.  

 

Přítomní členové Výboru potvrdili svoji přítomnost na listině přítomných. Listina tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

 

Program schůze :  

1) Přivítání  členů Výboru spolku SRPŠ paní ředitelkou RNDr. Helenou Štěrbovou + omluva předsedy 

pana Ing. Kunce. 

2) Informace o přijímacím řízení : 

a) stále probíhá autoremedura 

b) 8leté studium – 324 přihlášek – 60 přijato (posun o 21 míst) 

c) 6leté studium – 106 přihlášek – 30 přijato (posun o 9 míst) 

3) Informace o maturitních zkouškách: 

a) celkový počet - 76 maturantů (8.A – 29 studentů; 8. B – 25 studentů; 6.C – 22 studentů)  

b) 36 maturantů (8leté studium) si zvolilo u státní MZ matematiku, ostatní cizí jazyk 

c) matematika + - 15 studentů 

d) závěrečný prospěch maturantů: 27 prospělo s vyznamenáním, všichni jsou připuštěni k MZ 

e) začátek ústních MZ – 20.5. 2019 ; konec – 30.5. 2019 

f) prozatímní (známé) výsledky - všichni úspěšně složili DT ; výsledky PP ještě nejsou známy 

g) 8 studentů z maturitních ročníků prospívalo  po celou dobu studia s vyznamenáním, a proto byli 

odměněni 1000 Kč (dar SRPŠ) 

h) v době MZ – pro ostatní ročníky bude sestaven zvláštní rozvrh 

 

4) Předložení návrhu rozpočtu na školní rok 2019/20 → paní ředitelka a pan  Ing. Kunc žádají Výbor 

spolku o 583 000 Kč (viz Návrh rozpočtu – na webových stránkách školy). 

Rozpočet byl následně odhlasován všemi hlasy přítomných členů. 

5) Informace o zaplacení příspěvků SRPŠ – pouze 1 000 Kč na první třídní schůzce  – v letošním 

školním roce se vybralo 618 000 Kč, 39 rodičů/ studentů nezaplatilo. 

6) Informace paní ředitelky o aktuálním dění ve škole – povoleny vícedenní školní výlety → zákaz 

koupání +  zákaz adrenalinových sportů. 

7) Paní ředitelka poukázala na nutnost zvolit místopředsedu Výboru spolku, ale jmenování bylo 

odloženo z důvodu nepřítomnosti pana předsedy Ing. Kunce. 

8) Byla zvolena nová zapisovatelka – paní Ing. Köhlerová 

9) Dotazy členů výboru + diskuse. 

10) Rozloučení 

 

 

 

 

 


