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

 

Zápis z jednání schůze konané dne 20. 10. 2016 

Přítomni: 

Ing. Bc. Petra Šnajberková – ředitelka školy 

Ing. Jitka Husáková 

Radka Urbanová 

Bc. Silvie Hošková 

Ing. Lenka Šulcová 

Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

 

Finanční záležitosti 

Ing. Šulcová informovala o podání daňového přiznání, které odeslala v řádném termínu. 

Bc. Hošková informovala o nepřidělení dotace na Majáles. 

Na účtu spolku je v nyní 35 798 Kč, v hotovosti 4 361 Kč. 

Příspěvky pro rok 2016/2017 

Přítomné se bavily o zvýšení příspěvků, prozatím se na letošní školní rok shodly na loňské 

částce 400 Kč i pro tento školní rok s tím, že příští školní rok by se již částka mohla zvýšit. Ještě 

se o tomto tématu bude diskutovat. Částka 400 Kč pro tento školní rok byla jednohlasně 

odsouhlasena. Platby budou vybírány opět převodem na účet, třídnímu učiteli či v sekretariátu 

školy. Instrukce pro platbu budou zveřejněny na stránkách školy. Vedení zašle seznamy 

jednotlivých tříd na školní rok 2016/2017 na mail Ing. Šulcové. 

Požadavky školy 

-Žádost o zakoupení 2 bubnů DRUMBENY pro používání všech žáků školy při školních 

vystoupeních. Cena nákupu je cca 3 500 Kč. Nákup jednohlasně odsouhlasen. 

- Žádost o proplacení vyrobených andělů na Andělskou aukci, která se bude konat 15. 12. 2016 

od 17 hodin v aule školy. Cena činí 4 000 Kč. Proplacení jednohlasně odsouhlaseno. 

- Žádost o zakoupení šesti poukázek v hodnotě 200 Kč pro žáky za 1. místo v okrese Praha- 

západ v přespolním běhu. Jednohlasně odsouhlaseno. 



- dotaz Mgr. Šperla – pan učitel měl dotaz, zda by spolek mohl přidat na školní lyžařský výcvik 

jedné ze žákyň ze sociálních důvodů. Přítomnými bylo dohodnuto, že rodiče této žákyně mají 

podat písemnou žádost spolku a ten zváží možnost půjčky na lyžařský kurs s tím, že splátky 

budou domluveny tak, aby se daly splácet dle potřeby rodiny žákyně. Vše se musí domluvit a 

sepsat. Ovšem jak upozornila paní ředitelka, je možné, že se lyžařský kurs neuskuteční pro 

malý zájem žáků. Záloha na tento kurs má být zaplacena do 25. 10. 2016, podle uskutečněných 

plateb se rozhodne. 

Stravování  

I po několika jednáních ředitelky gymnázia a ředitele ZŠ Hostivice se stále objevují stížnosti 

žáků gymnázia. Někteří žáci mají kolem 14 hodiny studené jídlo či nedostanou jimi jídlo 

objednané s tím, že již došlo. Jindy jsou nuceni oběd sníst velice rychle, protože musí uvolnit 

místo pro žáky ZŠ, jsou předbíháni. Paní ředitelka přislíbila zjistit skutečný stav chování 

v jídelně a sjedná schůzku s ředitelem ZŠ. 

Bylo navrhnuto, zda by se nemohla vyčlenit jedna třída v gymnáziu, kde by si žáci mohli sníst 

jídlo, které si přinesou z domova a v klidu ho sníst. Paní ředitelka odpověděla, že není 

dostatečná kapacita tříd, žádná není nevyužita. 

Musí se obnovit projekt z roku 2011 – dostavba 3. patra budovy. Toto bude možné řešit 

v době, kdy bude zvoleno nové vedení zřizovatele gymnázia. 

Od 1. 1. 2017 podle Pamlskové vyhlášky nemohou být ve školách automaty se sladkostmi. 

Mohou být pouze automaty se zdravou výživou, například automaty ,, Zdravé ovoce“. 

Plánované pobyty s výukou v zahraničí 

Předmětová komise jazyků se shodla na výběru týdenních kursů výuky jazyků.  

Duben 2017 -výuka NJ v Hamburku – předpokládaná cena cca 12 000 Kč, ubytování nebude 

v rodinách. Upřednostněni budou žáci s výukou NJ 

Červen 2017 – výuka AJ v Londýně – cena se teprve určí, platí pro všechny žáky gymnázia, 

ubytování nebude v rodinách. 

Ostatní 

 V letošním školním roce se neuskuteční maturitní ples, protože na gymnáziu není maturitní 

ročník. 

Nákup notebooku do knihovny zatím není v plánu. Z provozu stávajících bude vyhodnoceno, 

zda jsou potřeba pořídit další kusy. 

Dále byl položen dotaz týkající se volby povinných seminářů pro tento školní rok týkající se 

třídy VI. A. V současné době jsou tyto semináře pouze se zaměřením na matematiku nebo  



chemicko-biologický. V současné době není možná volba seminářů s humanitním zaměřením. 

Vedením školy bylo však sděleno, že v příštím školním roce bude pro danou třídu humanitní 

seminář připraven. 

Řešení problému s rozvrhem – některým rodičům se nelíbí volné hodiny mezi vyučováním, kdy 

někteří žáci mají například volno ihned v dopoledních hodinách /např. 1. a 2. vyučovací 

hodinu/, poté mají opět výuku, následuje další pauza na oběd a poté odpolední vyučování. 

Paní ředitelka sdělila, že při změně rozvrhu se bude maximálně snažit rozvrh lépe rozvrhnout, 

ovšem nejde vše skloubit dohromady tak, aby bylo vyhověno všem. 

 

Dne 21. 10. 2016 v Hostivici  

Zapsala Petra Rátonyi 


