
ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ SCHŮZE SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL STUDENTŮ 

PŘI GYMNÁZIU V HOSTIVICI  ZE DNE 10. 4. 2018 

 

Přítomni: 

Ing. Bc. Petra Šnajberková – ředitelka školy 

Mgr. Jitka Husáková 

Radka Urbanová 

Ing. Lenka Šulcová 

Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

Omluven: Mgr. Petr Vokáč 

 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Na účtu je zůstatek 127 986 Kč, v hotovosti je k dispozici 11 237 Kč. Byla proplacena oprava 

jednoho bubnu za 825 Kč  a nákup 1 ks nového bubnu za 1 400 Kč. Na kroužek drambenů se 

přihlásili další žáci a kapacita bubnů již není dostačující. Tato oprava a nákup byl jednomyslně 

schválen všemi členy Rady Sdružení a účtenky byly přiloženy v účetnictví. 

 

Na založeném účtu Maturant je nyní částka 15 500 Kč. Sexta B pod vedením třídní učitelky 

Mgr. Stibůrkové složila částku 8 000 Kč, kvinta A pod vedením třídního učitele Bc. Sýkory 

složila 7 500 Kč. 

Radě Sdružení bylo sděleno, že vedení školy zažádalo o částku 2 000 000,- z projektu IKAP na 

nákup nové počítačové technologie, která byla schválena. Nyní je smlouva před podepsáním. 

Mgr. Veverka a Mgr. Šperl i letos vyrazí s žáky na geologicko – biologickou expedici, 

v posledním týdnu června. Zažádali o příspěvek od Sdružení ve výši 6 000,- jako minulý rok. 

Pokud bude více jak 25 žáků, žádají o příspěvek ve výši 8 000,-.  

Příspěvek byl jednomyslně odhlasován. 

DOTACE 

V současné době Sdružení bude žádat o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 

hejtmana na pořádání 7. Majálesu Gymnázia Hostivice, který se koná 25. 5. 2018.  

 

 



ODSTOUPENÍ PŘEDSEDY SDRUŽENÍ  

Mgr. Petr Vokáč podal písemné odstoupení z postu předsedy Rady Sdružení z pracovních 

důvodů. Ostatní členové Rady byli s výpovědí seznámeni. Z důvodu včasného podání žádosti 

o dotaci bylo nutné zvolit dalšího člena Rady. Z tohoto důvodu byla navržena paní Radka 

Urbanová, která je řádně platící členkou Sdružení. Toto bude sděleno rodičům na třídních 

schůzkách, které se budou konat dne 12. 4. 2018 a na těchto třídních schůzkách rodiče 

mohou buď navrhnout jiného kandidáta, nebo zvolit paní Urbanovou. 

 

OSTATNÍ 

Vedení školy informovalo, že od září školního roku 2018/2019 bude na škole učit anglický 

jazyk rodilý mluvčí. Vedení školy uvažuje o tom, že poslední prázdninový víkend připraví 

jazykový kemp s rodilým mluvčím, skupina bude mít 10-12 dětí. Žáci budou včas informováni 

a podle zájmu se vedení školy rozhodne o jeho uskutečnění či nikoliv. 

Od školního roku 2018/2019 nastupuje nový pedagog na fyziku a chemii, je absolventem 

VŠCHT. 

Na dotaz členky Sdružení, v jaké fázi je  budování 3. patra školy, vedení oznámilo, že je 

prodloužené stavební povolení na 2 roky. Nyní se čeká na vypsání dotačního řízení z kraje, 

pan architekt má autorská práva, takže vše je ve fázi připravenosti. 

 

 

Zapsala dne 11. 4. 2018     Bc. Petra Rátonyi, DiS. 

 


