
Sdružení rodičů a přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici  ( IČ:  22711422) 

 

Zápis z jednání schůze konané dne 9. 3. 2017 

Přítomni: 

Ing. Bc. Petra Šnajberková – ředitelka školy 

Ing. Jitka Husáková 

Radka Urbanová 

Bc. Silvie Hošková 

Ing. Lenka Šulcová 

Bc. Petra Rátonyi, DiS 

 

Andělská aukce 

Všichni Andělé byli vydraženi – dražitelé provedli úhradu v hotovosti nebo na bankovní účet spolku 

do konce r. 2016. Aukce měla úspěch, vše proběhlo pořádku. Celková vydražená částka činila            

Kč 32.100,--. 

Den otevřených dveří 

Rodiče chválili ukázky p. učitele fyziky Bc. Kučery, zejm. jeho výklad Archimedova zákona, a dále pí. 

učitelku chemie Mgr. Dvořákovou za ukázky chemických pokusů. 

Semináře pro studenty ve školním roce 2017/2018 

Studentům byly rozdány informační přihlášky seminářů, v nichž mají označit, o který ze seminářů by 

měli zájem. Podle zájmu budou semináře otevřeny v hodinových nabídkách podle ročníků. 

Školní parlament 

Do školního parlamentu si studenti vybrali za předsedu Marka Lombina a za zástupkyni Elišku 

Mayerovou (oba z V.A). Cílem školního parlamentu je řešit problémy studentů s vedením školy a 

vzájemně spolupracovat ve prospěch studentů.  

Majáles 

V květnu se uskuteční další Majáles školy, konkrétní datum bude upřesněno. Je potřeba zažádat o 

dotaci na Středočeský kraj. Dotace musí být podána nejpozději dva měsíce před pořádáním akce, 

SRPSGH si žádost bere na vyřízení. 

 



Finanční záležitosti 

Stav finančních prostředků spolku k dnešnímu dni činí celkem Kč 133.959,48, z toho Kč 127.298,48 na 

bankovním účtu spolku č. 2200873948/2010 a Kč 6.661,-- v pokladně spolku.  

Vedení školy oslovilo spolek ohledně financování nákupu 2 ks data-projektorů, které by byly 

využívány pro všechny studenty gymnázia. Po předložení nabídek byla vybrána nabídka firmy BOXED 

s.r.o., jejíž cena činí 75 381 Kč. Jedná se o kompletní dodávku včetně instalace. Tato částka byla 

jednohlasně schválena. 

 

OSTATNÍ 

Paní Bc. Silvie Hošková vznesla dotaz za rodiče VI. A. Jednalo se o to, že se tato třída jako 

jediná musela vracet do školy zpět po zhlédnutí filmu Anděl páně 2, zatímco všichni ostatní 

studenti byli propuštěni domů. Studenti této třídy si připadali znevýhodněni. Vedení školy 

odpovědělo paní Hoškové, že se nejednalo o žádnou sankci či potrestání studentů této třídy 

– jen měli naplánovaný seminář matematiky a učitel jel do školy pouze kvůli nim. 

Další dotaz byl paní Hoškovou v zastoupení rodičů vznesen na rozvrh žáků VI. A. Ti mají 

několikrát v týdnu jako jediná třída vyučování do 16 hodin. Paní ředitelka přislíbila, že 

v příštím školním roce bude rozvrh u těchto studentů zohledněn. 

 

REZIGNACE 

Paní Bc. Silvie Hošková se z pracovních důvodů rozhodla odstoupit z funkce předsedy spolku 

ke dni 9. 3. 2017. Spolek i vedení gymnázia děkuje paní Hoškové za výbornou dlouholetou 

spolupráci. Protože ve stanovách spolku musí být tři členové, spolek osloví případné zájemce 

o tuto funkci. 

 

V Hostivici dne 9. 3. 2017 

Zapsala Bc. Petra Rátonyi, DiS. 


