
Zápis ze schůze výboru spolku 

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní 
 

Datum konání: 11. května 2022, 17:00 hod. 

Místo konání: čítárna Gymnázia Ústavní, Ústavní 400, Praha 8 - Bohnice 

Schůzi svolal: pan předseda výboru SR a paní ředitelka Gymnázia Ústavní 

Přítomni:   předseda výboru Ing. František Kunc Ph.D. 

   ředitelka Gymnázia Ústavní RNDr. Helena Štěrbová 

   členové výboru – viz. listina přítomných 

 

Program:  
1. Přivítání 

Přivítání členů Výboru Sdružení rodičů na první prezenční schůzi po COVID opatřeních. 

 

2. Rozpočty Sdružení 2021-22 a 2022-23 

Předseda Výboru SR seznámil přítomné s plněním rozpočtu ve školním roce 2021-22 a to jak na 

straně vstupů, tak na straně výstupů. Většina výdajových položek byla řešena formou darovací 

smlouvy ve prospěch Gymnázia. Příjmy rozpočtu 2021-22 byly nižší než se očekávalo.  

Nový rozpočet pro rok 2022-23 byl koncipován tak, aby byly hrazeny výdaje přímo na studenty. Jeho 

celková hodnota byla snížena s ohledem na nižší očekávané členské příspěvky (viz. příloha). Návrh 

rozpočtu bude zveřejněn na internetu. Na výboru rozpočet schválen 100% přítomných členů výboru. 

V jednotlivých třídách by měl být schválen během prvních třídních schůzek roku 2022-23.  

 

3. Členské příspěvky 2022-23 

Ve Sdružení rodičů je po zaplacení členských příspěvků cca 78% rodičů (502 ANO – 141 NE). 

Členský příspěvek pro rok 2022-23 je zachován v částce 1.000 Kč. Platba bude umožněna při prvních 

třídních schůzkách v hotovosti, ostatní budou muset členský příspěvek uhradit bezhotovostně. 

 

4. Informace k výuce a mimoškolním aktivitám 

Bylo dokončeno doučování studentů po distanční výuce. 

Studenti se průběžně účastnili olympiád a soutěží s velmi dobrými výsledky. Informace o těchto 

úspěších budou uvedeny ve výroční zprávě 

 

5. Akce do konce školního roku 

5.1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23 

Ve dnech 19.-20.4.2022 proběhly přijímací zkoušky. Na 8-leté gymnázium se přihlásilo 266 žáků 

(počet přijímaných žáků - 60) a na 6-leté gymnázium se přihlásilo 143 žáků (počet přijímaných žáků 

– 30). Konečné výsledky budou známy do 31.5.2022. 

5.2 MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Písemné části maturitních zkoušek již proběhly. 

Od 16.5.2022 budou probíhat ústní maturitní zkoušky – v souvislosti s tím bude docházet k úpravě 

rozvrhů jedno. 

5.3 ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY 6-LETÉHO GYMNÁZIA 

Písemné ročníkové zkoušky budou probíhat 16.-20.5.2022 a ústní ročníkové zkoušky budou probíhat 

23.-27 

5.4 ČŠI TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ KVART + 2C 

Na přelomu května a června bude probíhat celostátní testování žáků kvart (9.tříd) v ČJ + MA. 

5.5 AKCE PRO STUDENTY 

Do konce školního roku (popř. na počátku následujícího školního roku) budou pro studenty ještě 

pořádány výjezdy do Švýcarska, Španělska, Itálie či Německa. Dále jsou pořádány exkurze do 

elektráren či muzeí (dějepis, přírodní vědy). 

 

6. Ukončení školního roku 
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Seznam studentů pro zkoušky na doplnění klasifikace odevzdat do 3.6.2022 – zkoušky proběhnou ve 

dnech 13.-17.6.2022 

21.6.2022 – uzavření klasifikace 

22.6.2022 – klasifikační porada 

Po uzavření klasifikace mohou jednotlivé třídy organizovat výlety, pobyty, exkurze pro „utužení“ 

kolektivu. 

 

 

7. ISIC karty 

Od školního roku 2022-23 bude možné na gymnáziu využívat ISIC karty. Pořizovací cena 350 Kč a 

následně 250 Kč roční poplatek. Informace ke zřízení karty budou studentům poskytnuty 

elektronicky. Výběr peněz bude probíhat do 20.6.2022. 

Ve škole budou studenti moci ISIC karty využívat pro vstup do budovy či v jídelně. 

 

8. Výměna ve vedení školy 

Od nového školního roku bude RNDr. Dana Vitáková (odcházející na vlastní žádost) nahrazena Mgr. 

Bohumilem Kotlíkem. 

 

9. Ukončení 

 

Zápis sepsala v Praze dne 11.5.2022       Ing. Klára Köhlerová 


