
Zápis z jednání Občanského sdružení 10. 5. 2018 
 uvítání 

 čas plný práce – řešíme přijímací řízení, maturitní zkoušky, výměny s Dánskem, Holandskem, Německem a 

Anglií (1 x kryto Erasmus+, 2 x krytofondem Česko – německé spolupráce, …) probíhají krajská kola 

olympiád 

 důležité sdělení – učitelé školy mají vypsané konzultační hodiny na webu školy u svého jména – povinnost 

být v kabinetě a u telefonu 

 hospodaření Občanského sdružení 

 příprava na sté oslavy založení českého gymnázia v Jihlavě 

o září 2018 – průvod žáků městem – část žáků 

o přednášky ve škole 

o koncerty v průběhu roku 

o ples školy (nikoliv maturantů) 

o září 2019 – pátek – školní oslava, sobota den otevřených dveří, setkání absolventů na Heulosu, 

neděle mše v kostele 

o prosím rodiče, kteří by se chtěli aktivně zúčastnit oslav, nechť mne kontaktují. 

 Připomenutí - zabezpečená škola – škola je otevřená i uzavřená současně, máme výborného školníka od 

7.00, drží dozor u vchodu studentů – zatím nemáme problémy pražských škol (drogy), letos se objevila 

mentální anorexie – řešíme její identifikaci, spolupráci s rodinou a lékařem – příprava směrnice pro učitele 

 probíhají průběžné opravy ve škole – montáž filtru na vodovodní řád, oprava studentského vstupu, zatím 

bohužel zastaveny práce na velké údržbě (nemoc úředníka z majetkového odboru), příští léto zatím vypadá 

slibně 

 stavby o prázdninách – WIFI, zatemnění přírodovědné laboratoře, další výměna tabulí 

 dny volna pro žáky zatím další nebudou – byl jeden – montáž filtru na vodovodní potrubí 

 Přijímací řízení – 

o  8 leté – 115 žáků testy, jeden se nedostavil, přijímáno 29, nedalo zápisový lístek 13, máme 11 

odvolání 

o  6 leté – 71 žáků, jeden se nedostavil, přijímáno 29 (máme náhradní termín), nedalo zápisový 

lístek 3, 9 dalo odvolání 

o   4 leté – 140 žáků testy přijímáno 68, nedalo zápis. lístek 16, odvolání dalo 30 

o   4 leté sportovní třída – 24 žáků testy, přijímáno 21, 9 nedalo zápis. lístek, 0 dali 

odvolání  

   10. 5. dnes náhradní termín (1 x čtyřleté studium) 

   do 17. 5. čekáme na zápisové lístky, následně řešíme přijetí na odvolání na 

uvolněná místa – a čekáme dalších 10 dnů na zápisové lístky – předpokládám, že na konci 

května bychom mohli mít dokončené přijímací řízení 

 maturitní zkoušky – vše probíhá standardně – 1 žákyně nejde k maturitě nyní – pokud zvládne opravnou 

zkoušku – začínáme 21. 5. 2018, vysvědčení předáváme na magistrátě 4. 6. 2018 

 Badatelské centrum – funguje na loňské spolupráci (ZŠ, Muzeum Jihlava – týden vědy, výuka volitelného 

předmětu, návštěvy z vyučovacích hodin (nově Mladý Badatel pro 2 třídy NG) 

 Řešení problému ochrany osobních údajů – GDPR – je tu směrnice se kterou se učitelé seznámí a od 25. 5. 

2018 budou dodržovat –  

 Řešíme ve škole povolenou míru zameškaných hodin za pololetí 

 Stížnosti na chod školy zatím nejsou 

 Příloha: Tabulka hospodaření Občanského sdružení za období leden - duben 2018 

zapsal: Mgr. Pavel Suk ŘŠ 

  



Diskuze: 

Zákonní zástupci neměli připomínek. 

Účastnilo se 13 osob. 

Přehled o hospodaření OS za období 
leden – duben 2018 
Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana 
Masaryka 1 

   

Přehled o hospodaření za období leden - duben 2018 

   

Stav k 1. 1. 2018:   

pokladna 22096  
účet 250820  
celkem 272916  

   

Příjmy:   

zahraniční styky 4000 Dánsko 

Dobrý anděl 34600  
celkem 38600  

   

Výdaje:   

soutěže, olympiády 12071  
sportovní soutěže 8597  
zahraniční styky 19762  
HSGJ 25226  
mimovyučovací akce 1894  
odměna hospodářce 10000  
daň 15% 1827  
celkem 79377  

   

Stav k 30. 4. 2018:   

pokladna 20147  
účet ca. 211900 bez poplatků 

celkem ca. 232000  
 


