
• Uvítání 

• Přijímací zkoušky – duben 2022 

 
• maturitní zkoušky  

o ústní části – 16 – 20. 5.2022 

o písemné části jsou za námi (PP začátek dubna – všichni uspěli, DT začátek května) 

o 30. 5. vydání maturitního vysvědčení na magistrátě Jihlavy – Gotická síň – dopolední časy 9.00 – 11.30 

hodin 

• hodnocení 3.čtvrtletí – 8 žáků z 21 tříd má problémy – řešíme je ve spolupráci: třídní učitel (a ostatní učitelé, kteří 

jej učí – Teams skupina) – výchovná poradkyně, školní psycholožka, zástupkyně ředitele školy – ředitel školy, 

všichni žáci posledního ročníku uspěli a budou maturovat v jarním období. 

• Co zajímavého proběhlo: 

o Erasmus pro učitele – výjezdy učitelů za ANJ (Malta, Irsko, …), Job shadowing 

o Erasmus pro žáky – Amsterdam 

o Cesta do Weissenhornu, Dánsko 

o Projektové dny 

o Lyžařské výcvikové kurzy 

o Školní akademie – charitativní činnost, školní koncert 

o … 

• rozpočet školy 

o MŠMT: platy + 2,5 %, ONIV (DVPP, cesťáky,…) Kč 1 000 000 > 660 000,  

o Kraj: provoz stejně jako 2021, nárůst energii 2022 o 100 % (předpokládaná ztráta 1 000 000 Kč) 

o Sberbank: ztráta 2 000 000 (projekty Erasmus, FKSP) 

o Škola spustila systém Croseus pro řešení finančních toků 

• školní parlament letos: 

o Administrativa: Novela stanov, Příprava spolupráce s gymnáziem v Telči 

o Projekty: 

• F8 Cup (florbalový turnaj) 

• Univerzita třetího věku 

• Just Talk 

• Á-trojka 

• Tematické dny 

• Hra na kočku a myš 



• Maraton psaní dopisů 

o Pomoc PGJ na akcích školy: Akademie, Den otevřených dveří, Přehlídka středních škol, Festival 

vzdělávání 

• Start školního roku – školení učitelů (BOZP, školení digitálních technologií, školení pro třídní učitele) 

• Přestupy k nám a odchody od nás, opakování ročníku – předpoklad realizovat v minimální možné podobě – max 

počet žáků třídy nyní 32 žáků (výjimka 1 třída 33 žáků), standard udržet do 30 žáků 

• Září 2022 

o Sportovní kurzy žáků 3. ročníků, adaptační kurzy nových žáků 

• Opravy:  

o Nyní proběhla rekonstrukce podlahy v TV 

o Vnitřní atrium, sklepy, kanalizace – srpen až říjen – prostory pro odpočinek žáků v teplém období, 

skladovací prostory ve škole, praktická činnost ve škole 

o Stavba venkovní plochy „gymnázium – průmyslovka“ 

o Získáme jedno hřiště zcela pro sebe, jedno hřiště společně sdílené s průmyslovkou, prostor pro 

odpadové hospodářství, venkovní travnatý prostor pro výuku a biologické činnosti, parkovací plochu pro 

kola, parkovací místo pro auta návštěvníků školy (pouze 6 míst) 

 

• Co nás v nejbližší době čeká 

o Konec školního roku 

▪ st 22. 6. – ukončení evidence absence žáků školy třídními učiteli 

▪ čt 23. 6. – do 12.00 zápis klasifikace a přenos absence nematuritních ročníků do Bakalářů 

▪ pá 24. 6. – sportovní a turistický den ve spolupráci PGJ (bude upřesněno) 

▪ pá 24. 6. – ve 12.00 klasifikační pedagogická rada 

▪ po 27. 6. – 1. h. prezentace projektů ve třídách; 2. až 4. h. aktivity tříd pod vedením třídních učitelů 

ve spolupráci s netřídními učiteli; úklid tříd (případně třetí den školního výletu) 

▪ út 28. 6. – st 29. 6. – školní výlety 

▪ • čt 30. 6. – 8.00 předání vysvědčení, závěrečná PR 

o Průběžná kontrola školního roku (třídní knihy, klasifikace, přihlášky k MZ, …) 

o Průběžná výměna světel ve třídách dle provozních možností školy 

o Erasmus + jazykové vzdělávání pro učitele – směr Clil do výuky na G Ji a podpora zahraničních návštěv – 

výuka nejazyků v ANJ 

o Příprava na start nového školního roku 

o Školení části sboru v oblasti první pomoci 

• Různé 

o hospodaření Občanského sdružení  

Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana 

Masaryka 1 
    

      
Stav k 1.1.2022: pokladna            29 276     

   

 
účet          398 244     

   

 
celkem          427 520     

   

      
Příjmy: členské příspěvky            12 800     

   

 
dobrovolné příspěvky              2 400     

   

 
vrácená záloha            50 000     nákup sportovních pomůcek 

 
Dobrý anděl            35 594     

   

 
celkem          100 794     

   



      
Výdaje: Dobrý anděl            35 594     

   

 
soutěže, olympiády            12 448     

   

 
sportovní soutěže              6 532     

   

 
školní sportovní klub            25 000     příspěvek na činnost 

 

 
zahraniční styky              3 652     Dánsko 

  

 
HSGJ            16 050     

   

 
Spoušť              1 171     

   

 
mimovyučovací činnost            16 136     Chaloupky 

  

 
školní parlament            13 164     

   

 
sociální příspěvky              3 000     

   

 
odměna hospodářce            10 000     

   

 
daň 15%              1 500     

   

 
poplatky                 345     

   

 
celkem          144 592     

   

      
Stav k 30.4. 2022: pokladna            84 848     

   

 
účet          298 874     

   

 
celkem          383 722     

   
Dotazy a připomínky 

 
zapsal: Mgr. Pavel Suk, ředitel školy 
 

 


