
 

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP  
konané dne 9. 9. 2015 od 17:00 v učebně 005 
 
Přítomni:  
. zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.E, 2.F, 3.A, 3.B, 3.E, 4.A, 4.B, 4.F, 5.A, 5.B, 6.B, 
    jmenovitě viz prezenční listina v příloze (1), omluveni byli zástupci 1.C a 3.C  
. Martin Horyna, zástupce ředitele školy 
. Helena Vondráčková, učitelka chemie a fyziky 
 

1) Přijetí nových členů OS 
Do OS přátel GVP byli přijati noví zástupci z řad prvních ročníků. 

2) Zpráva o hospodaření OS přátel GVP 
pokladník OS Ing. Petr Nacher informoval o hospodaření za období 2014/2015; rozpočet byl 
čerpán v souladu s plánem s drobnými odchylkami; v příloze (2) je přiložena kompletní 
kalkulace za období 2014/2015. Upozorněno na speciální sociální fond 5.B (nyní již 6.B) a již 
vložené finance na prozatím nerealizovanou akci 'Adopce na dálku'. 
Valná hromada přijala informaci o podaném daňovém přiznání za období 2014/2015. 
Zpráva o hospodaření byla jednomyslně přijata. 

3) Návrh rozpočtu na období 2015/2016 
Valná hromada projednala jednotlivé položky návrhu rozpočtu, který předložil Mgr. Horyna. 
V příloze (3) je finální projednaný a jednomyslně schválený rozpočet na období 2015/2016. 
Projednávané body rozpočtu: 

(1)    Počítače (12 kusů do učebny 008) či jiné IT - informace Mgr. Horyny je v příloze (4), 
         byla schválena varianta 140.000,- Kč, dle poslední informace z výboru dojde 
         s největší pravděpodobností k zajištění IT techniky ještě levněji, čímž výbor 
         ponechává prostor na případné dovybavení další technikou. 

(6)    Příspěvek na nové tituly odborné a biologické literatury - žádost je v příloze (4), 
         byla schválena v navrhované výši 20.000,- Kč. 

(15)  Filosofické divadlo - 1.000,- Kč - žádost v příloze (4) - schváleno  

(18)  Ceny za soutěže - formou obecných poukázek - 43.000,- 
         Žádost v příloze (4) (Ocenění nejlepších studentů za reprezentaci, původní částka 
         byla snížena na 15.000,- Kč). Schváleno celkově ve výši 43.000,- Kč, přičemž ceny 
         za soutěže budou rozděleny následovně: 
         10.000,- - Studentská vědecká konference 
         18.000,- - soutěže na půdě GVP 
         15.000,- - soutěže v rámci reprezentace mimo půdu GVP, poukázky budou  
                           poskytnuty dle umístění: 1./2./3. místo: 1.800,- / 1.200,- / 700,- Kč 
         Dále se diskutovalo o formě poukázek - knižní v. obecné (např. Nákupní centra), 
         schválena byla obecná poukázka většinou přítomných. 

(19) Projekt loučíme se s chemií - zvýšení na 3.000,- Kč, žádost je v příloze (4), schváleno 

(27) Hudební zkušebna - 4.000,- schváleno 

(28) Hudební vystoupení - 2.500,- schváleno 

(29) Příspěvek na 'Parník' - 15.000,- Kč - žádost v příloze (4) původně žádala o 72.000,- Kč, 
         schválená varianta byla 15.000,- Kč na šerpy a DJ 

Neschválenou žádostí byla 'Živá výuka biologie' ve výši 32.150,- (v příloze (4)). 

 



4) Návrh zvýšení příspěvků  
V rámci Valné hromady OS přátel GVP padl návrh a následně byl schválen návrh na 

zvýšení příspěvků z 500,- Kč na 700,- Kč ročně od školního roku 2016/2017 (pro sourozence 
z 200,- Kč na 300,- Kč ročně). Hlavními důvody byly: navýšení obecných cen a tím i tlak na 
roční rozpočet, srovnání s jinými školami (v Praze jsou školy s příspěvky i 1.000,- Kč ročně),  
smysluplnost, hospodárnost a zpětná vazba na již financované aktivity a projekty. 

Valná hromada se také usnesla na žádosti rodičům, zda-li by tento navýšený příspěvek 
neposkytli i v tomto roce, např. formou doplatku ve druhém pololetí školního roku 
2015/2016 (tedy doplatku 200,- Kč), případně ti, co ještě nezaplatili i nyní na začátku tohoto 
školního roku. Tato žádost bude adresována prostřednictvím třídních učitelů v nejbližší době 
všem rodičům s poukazem na schválený rozpočet na tento školní rok. 

5) Volba nového předsedy OS přátel GVP 
Valná hromada OS přátel GVP odvolává Stanislava Mrázka z funkce předsedy ke dni 

8. 9. 2015. Zároveň jednomyslně schválila Jiřího Padevěta (nar. 5.8.1970) za nového 

předsedu OS přátel GVP ke dni 9.9.2015. Jiří Padevět je zástupcem třídy 5.A (navíc má 
dalšího potomka v 1.A v tomto školním roce).  

 

 

Zapsal:  Petr Nacher, pokladník, člen výboru OS přátel GVP 

 

 

Schválil: Jiří Padevět, předseda OS přítel GVP



Příloha 1:  

 



 

Příloha 2:   Zpráva o hospoda ření OS přátel GVP od 1.9.2014 do 31.8.2015 

Kapitola Název Částka Čerpání Zůstatek

Navrhované výdaje celkem: 329 150,00 Kč    283 013,00 Kč    46 137,00 Kč
1 Rekonstrukce WiFi sítě (počítače) 90 000,00 Kč      85 499,00 Kč      4 501,00 Kč
2 Příspěvky sociálně slabším studentům 15 000,00 Kč      12 000,00 Kč      3 000,00 Kč
3 Toaletní potřeby (615 á 30 Kč) 18 450,00 Kč      18 450,00 Kč      0,00 Kč
4 Vodní automat 15 000,00 Kč      14 376,00 Kč      624,00 Kč
5 Oprava nábytku v učebnách 15 000,00 Kč      2 185,00 Kč        12 815,00 Kč
6 Příspěvek na nové tituly do knihovny, SW CLAVIUS 15 000,00 Kč      18 150,00 Kč      -3 150,00 Kč
7 Předplatné odborných časopisů 14 000,00 Kč      12 762,00 Kč      1 238,00 Kč
8 Zahájení šk. roku (rodiče 1. ročníků) 6 700,00 Kč        6 675,00 Kč        25,00 Kč
9 Imatrikulace – 1. ročníky                                        1 000,00 Kč        1 212,00 Kč        -212,00 Kč
10 Maturity – občerstvení 10 000,00 Kč      10 437,00 Kč      -437,00 Kč
11 Nájem sálu – předávání maturitních vysvědčení 3 500,00 Kč        3 201,00 Kč        299,00 Kč
12 Školní Akademie 20 000,00 Kč      20 000,00 Kč      0,00 Kč
13 Přednáškový den 5 000,00 Kč        1 884,00 Kč        3 116,00 Kč
14 Mediální seminář (+Vydání časopisu) 3 000,00 Kč        2 400,00 Kč        600,00 Kč
15 Noc s povídkou 4 000,00 Kč        3 281,00 Kč        719,00 Kč
16 Seminář Estetika - divadlo 1 500,00 Kč        1 250,00 Kč        250,00 Kč
17 Den Poezie - celopražská soutěž 10 000,00 Kč      5 903,00 Kč        4 097,00 Kč
18 Ceny za soutěže (viz níže) 30 000,00 Kč      20 733,00 Kč      9 267,00 Kč
19 Vodácký materiál 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč      0,00 Kč
20 Sportovní činnost:  Poprask, VoBaFo 16 000,00 Kč      13 009,00 Kč      2 991,00 Kč
21 Projekt loučíme se s chemií 1 500,00 Kč        1 425,00 Kč        75,00 Kč
22 Ekoškola 5 000,00 Kč        4 372,00 Kč        628,00 Kč
23 Historický klub 3 000,00 Kč        2 980,00 Kč        20,00 Kč
24 Kroužek horolezectví 5 000,00 Kč        1 860,00 Kč        3 140,00 Kč
25 ZOO – kroužek 2 000,00 Kč        2 835,00 Kč        -835,00 Kč
26 Družební styk – oficiální drobné dary 4 000,00 Kč        1 100,00 Kč        2 900,00 Kč
27 Poplatky za vedení účtu (ukončení účtu RB) 500,00 Kč           34,00 Kč            466,00 Kč

Sociální p říspěvek na studenta 5.B (v.s. 42, 52) P říjmy Výdaje
Zůstatek z 2013/2014 20 690,00 Kč

42P Nové příjmy 2014/2015 17 000,00 Kč Zůstatek:
42V Výdaje 31 860,00 Kč 5 830,00 Kč

Počáteční zůstatky k 1.9.2014:   Z ůstatek aktuální:
RB  1 098,77 Kč RB  989,77 Kč
FiO  130 823,00 Kč FiO  98 643,00 Kč

Pokladna  5 134,00 Kč Pokladna  21 020,00 Kč
CELKEM   137 055,77 Kč CELKEM   120 652,77 Kč

Příjmy Výdaje Plán

Příspěvky Příspěvky hotově + na účet - 2014/2015 280 900,00 Kč 307 500,00 Kč          

Sociální příspěvek na studenta 5.B (v.s. 42) 17 000,00 Kč 31 860,00 Kč

Adopce Příspěvky 'Adopce na dálku' 570,00 Kč

úrok Úroky RB - srážková daň 0,00 Kč

Výdaje 2014/2015 283 013,00 Kč 329 150,00 Kč          

NNN Nevyúčtované zálohy 0,00 Kč

CELKEM 120 652,77 Kč 101 115,77 Kč

Skute čný zůstatek (bez soc. fondu 5.B) 114 822,77 K č

 



Příloha 3:   Rozpočet OS přátel GVP na školní rok 2015 / 2016 
 
 

Kapitola Název Částka Rozpo čet 2014/15 Čerpání 2014/15

Navrhované výdaje celkem: 398 600,00 Kč    284 150,00 Kč      254 925,00 Kč      

1 Počítače (12 kusů do učebny 008) či jiné IT 140 000,00 Kč    90 000,00 Kč        85 499,00 Kč        

2 Příspěvky sociálně slabším studentům 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč        12 000,00 Kč        

3 Toaletní potřeby (650 á 30 Kč) 19 500,00 Kč      18 450,00 Kč        18 450,00 Kč        

4 Vodní automat 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč        14 376,00 Kč        

5 Příspěvek na nové tituly do knihovny 20 000,00 Kč      15 000,00 Kč        18 150,00 Kč        

6 Příspěvek na nové tituly odborné a biologické literatury 20 000,00 Kč      
7 Předplatné odborných časopisů 14 000,00 Kč      14 000,00 Kč        12 762,00 Kč        

8 Zahájení šk. roku (rodiče 1. ročníků) 7 000,00 Kč        6 700,00 Kč          6 675,00 Kč          

9 Imatrikulace – 1. ročníky                                        2 000,00 Kč        1 000,00 Kč          1 212,00 Kč          

10 Maturity – občerstvení 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč        10 437,00 Kč        

11 Nájem sálu – předávání maturitních vysvědčení 3 500,00 Kč        3 500,00 Kč          3 201,00 Kč          

12 Konference 'Na pláni současnosti' 5 000,00 Kč        5 000,00 Kč          1 884,00 Kč          

13 Mediální seminář (+Vydání časopisu) 2 000,00 Kč        3 000,00 Kč          2 400,00 Kč          

14 Noc s povídkou 4 000,00 Kč        4 000,00 Kč          3 281,00 Kč          

15 Filosofické divadlo 1 000,00 Kč        1 500,00 Kč          1 250,00 Kč          

16 Ceny za soutěže - formou obecných poukázek 43 000,00 Kč      30 000,00 Kč        20 733,00 Kč        

17 Sportovní materiál 20 000,00 Kč      15 000,00 Kč        15 000,00 Kč        

18 Sportovní činnost:  Poprask, VoBaFo 14 000,00 Kč      16 000,00 Kč        13 009,00 Kč        

19 Projekt loučíme se s chemií 3 000,00 Kč        1 500,00 Kč          1 425,00 Kč          

20 Ekoškola 5 000,00 Kč        5 000,00 Kč          4 372,00 Kč          

21 Historický klub 3 000,00 Kč        3 000,00 Kč          2 980,00 Kč          

22 Kroužek horolezectví 4 000,00 Kč        5 000,00 Kč          1 860,00 Kč          

23 Hadi 3 000,00 Kč        2 000,00 Kč          2 835,00 Kč          

24 Družební styk – oficiální drobné dary 4 000,00 Kč        4 000,00 Kč          1 100,00 Kč          

25 Hudební zkušebna 4 000,00 Kč        
26 Hudební vystoupení 2 500,00 Kč        
27 Příspěvek na 'Parník' - šerpy a DJ 15 000,00 Kč      
28 Poplatky za vedení účtu (ukončení účtu RB) 100,00 Kč           500,00 Kč             34,00 Kč                

 
 



Příloha 4:  K návrhu rozpočtu OS přátel GVP 
 

(1) Počítače (12 kusů do učebny 008) či jiné IT (Mgr. Martin Horyna) 
 
Vážení rodiče, 
žádám vás o příspěvek na výměnu počítačů v počítačové učebně číslo 008. Jak asi tušíte, naše škola má tři 
počítačové učebny, protože třídy se na výuku předmětu Informační a komunikační technologie dělí na tři 
části po 10 až 11 studentech. V roce 2011 byly díky vašemu přispění modernizovány počítače v učebně č. 
009 a v roce 2013 počítače v učebně 021. Letos bychom rádi výměnu dokončili právě v učebně 008, kde 
máme v současnosti naprosto zastaralé počítače pořízené v roce 2006 s nepodporovaným operačním 
systémem Windows XP. Není nutné kupovat počítače úplně nové, i když by možná v jedné z učeben nové 
počítače být mohly, ale budeme rádi, pokud pořídíme alespoň počítače repasované. Základním 
požadavkem je operační systém Windows Pro minimálně ve verzi 7. Potřebujeme 12 kusů. 
 
Z repasovaných počítačů je v nabídce například HP Elite 8200 CMT, Intel Core i5-2400 3,1 Hz, 4 GB RAM, 
250 GB HDD, DVD za  6990 za kus. 
Nové počítače s procesorem Pentium, např. HP ProDesk 400 G2 MicroTower, počítač - Intel Pentium 
G3240 Haswell, Intel H81 Express, RAM 4GB, Intel HD Graphics, HDD 500GB 7200 otáček, DVD, DVI, USB 
3.0, klávesnice a myš, Windows 8.1 Pro 64-bit - předinstalované Windows 7 Professional 64-bit - zdarma 
upgrade na Windows 10 za 9.990,- Kč. 
Nové počítače s Intel Core, např. Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR0-00T, počítač - Intel Core i3 4150 
Haswell, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4400, HDD 500GB 7200 otáček, DVD, čtečka karet, klávesnice, 
myš, Windows 8.1 Pro 64-bit - předinstalované Windows 7 Professional 64-bit - zdarma upgrade na 
Windows 10 
 
Informační a komunikační technologie se učí s časovou dotací 2 hodiny týdně v šestiletém studiu v 1., 3. a 
4. ročníku a ve čtyřletém studiu v 1. a 2. ročníku. Obvykle se skupiny v jednotlivých učebnách po 3 
měsících střídají. Využití učebny je patrné z jejího rozvrhu: 
 

 
 
V době, kdy není v učebně výuka je k dispozici studentům pro jejich samostatnou práci každý pracovní den 
do 16 hodin.  
 
Mgr. Martin Horyna 

 
     (6)   Příspěvek na nové tituly odborné a biologické literatury (Helena Vondráčková) 

 
Věc: Žádost o poskytnutí prostředků pro doplnění titulů odborné chemické a 
         biologické literatury do školní knihovny 19.760,- Kč 
 
Žádám o poskytnutí finančních prostředků pro doplnění titulů odborné chemické a biologické  literatury 
do školní knihovny.  
 
Rádi bychom doplnili žákovskou školní knihovnu, která je k dispozici všem studentům. Knihy z těchto 
oborů jsou velmi nákladné. (Harperova ilustrovaná biochemie 1350,- Kč, McMarry Organická chemie 
1602,-Kč a další.- ceny ze dne 27.8. 2015 - Neoluxor (již započítaná naše sleva)) 
 



Aby měli k těmto vynikajícím knihám všichni studenti přístup, protože sami si je mnozí za tuto cenu nejsou 
schopni pořídit, žádám o příspěvek alespoň na 5 výtisků od každé knihy, což činí částku 14 760, Kč.  
 
Do knihovny biologie bychom také rádi doplnili nějaké nové tituly v ceně 5 000,- Kč. 
 
Školní knihovna v loňském roce získala zdroje na zakoupení nového programu a počítače. Letošní 
prostředky budou zřejmě využity na doplnění pouze základního literárního fondu (z českého jazyka) a na 
odbornou literaturu tohoto typu stoprocentně peníze nebudou. Je to však velká škoda, protože chemii a 
biologii si studenti vybírají jako volitelný předmět velmi často a bez této moderní literatury si jejich 
plnohodnotné studium neumím představit. 
 
Pokud by bylo třeba tento požadavek přijít na výbor SRPDŠ vysvětlit, ráda tak učiním.  
Doufám, že mé žádosti vyhovíte 
Helena Vondráčková 

 
    (15)  Filosofické divadlo - 1.000,- Kč 

 
Vážení členové OS přátel GVP, 
 
chtěl bych Vás požádat o příspěvek 1000 Kč v souvislosti s projektem Filosofické divadlo. Projektu se 
účastní dobrovolníci, především z řad studentů maturitních ročníků (asi 10 studentů-herců a asi 50 
studentů-diváků). Studenti-herci diskutují v rámci poloimprovizovaného divadelního představení v rolích 
filosofů a literárních postav o různých otázkách, zčásti také pokládaných studenty-diváky. Akce se (již 
tradičně) koná v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí.  
Finanční příspěvek bychom rádi použili na zakoupení občerstvení pro herce a věcných darů pro 
nejúspěšnější účastníky (po představení probíhá hlasování, mj. o nejlepšího diskutujícího a nejlepší 
kostým, vítězným studentům bychom rádi zakoupili knihy podle jejich preferencí).  
Pronájem prostoru je hrazen ze vstupného. 
 
S díky, 
Matěj Král 

 
    (18)  Ceny za soutěže 

 
Věc: Žádost o poskytnutí prostředků pro ocenění nejlepších studentů 40.000,- Kč 
 
Žádám o poskytnutí finančních prostředků pro ocenění nejlepších studentů. Jedná se o podporu účastníků 
různých soutěží a olympiád, kteří se podílejí  na vytváření  dobrého jméno naší školy. 
 
Částka by pro každý rok nebyla fixní, měnila by se podle počtu úspěšných řešitelů soutěží podporovaných 
MŠMT ČR. Jsou to pouze všechny typy olympiád (z českého, německého, francouzského, španělského 
jazyka, z fyziky, matematiky, chemie, biologie, zeměpisu a dějepisu atd.) a  soutěží Středoškolské odborné 
činnosti SOČ (v jednotlivých oborech). 
 
Jedná se o příspěvek všem žákům školy, protože každý z nich se může k účasti na těchto soutěžích 
přihlásit. Tímto způsobem bychom společně s Vámi rádi ocenili jejich aktivní podíl na vytváření dobrého 
jména naší školy. 
 
Navrhuji koupit knižní poukázky v různé hodnotě (např. 1000,- , 500,- , 200,- Kč), které budou vydávány 
vždy účastníkům školních soutěží na 1.-3.místě.  
 
Podle výsledků účasti studentů v těchto soutěžích v loňských letech odhaduji roční náklady cca ve výši  37 
400,- Kč. (11 soutěží např. ve dvou kategoriích á 1700,- Kč) , proto žádám výbor Sdružení rodičů  o 
příspěvek ve výši 40 000,- Kč na knižní poukázky. Nevyčerpané prostředky by se převáděly vždy do dalšího 
roku. Nikdy se nedá přesně odhadnout, kolika kategorií v příslušných soutěžích se studenti účastní. 
 
Evidenci by vedl pan zástupce Horyna, který by vítězům ceny za vedení  školy a SRPDŠ také předával. 
 
Pokud by bylo třeba tento požadavek přijít na výbor SRPDŠ vysvětlit, ráda tak učiním.  
Doufám, že mé žádosti vyhovíte.  
 
Helena Vondráčková, učitelka chemie a fyziky 



 
    (19)  Loučíme se s chemií - navýšení na 3.000,- Kč (Helena Vondráčková) 

 
Žádost o navýšení prostředků pro přípravu projektu Loučíme se s chemií – 3000,- Kč 
 
Žádám o navýšení prostředků pro přípravu projektu Loučíme se s chemií na dvojnásobek. Čili žádám o 3 
000,- Kč. jako obvykle se letošního ročníku se účastní studenti předmaturitních tříd. Avšak oproti loňským 
rokům, budeme letos zpracovávat témata dvě. 
 
Jedna část se bude věnovat výrobě a zpracování cukru, druhá čištění odpadních vod.  
Prostředky jsou využívány na podklady a materiál související s danými tématy. Každoročně si můžete 
výstup prohlédnout ve třetím patře naší školy. 
 
Pokud by bylo třeba tento požadavek přijít na výbor SRPDŠ vysvětlit, ráda tak učiním.  
Doufám, že mé žádosti vyhovíte 
Helena Vondráčková, učitelka chemie 

 
    (27)  Hudební zkušebna - 4.000,- Kč (Ilona Šimánková) 

 
Zkušebna 4000 Kč 
 
Vážení, 
žádám vás o přispění na zajištění technicko -hudebního zázemí do vybudované školní zkušebny v suterénu. 
Zkušebna byla vybudována v rámci projektu OPPA, který letos v březnu 2015 skončil. Tato místnost je 
poměrně dost vytížená, na gymnáziu působí cca 6 školních a 3 učitelské kapely. Mým cílem je podpořit 
naše studenty v samostatné a dobrovolné hudební činnosti. Výstup jejich práce oceňují studenti na 
vyhlášeném hudebním GVP festu.  
Žádám vás tímto o přispění ve výši 4. 000 Kč na nákup opotřebovaných kabelů, součástek na bicí soupravu 
a oprav technického vybavení (mikrofony, komba, reproduktory). 
S díky Ilona Šimánková 
 

    (28)  Hudební vystoupení - 2.500,- Kč (Olga Mandová) 
 
Hudební vystoupení: mikulášské besídky, vánoční představení a další menší hudební programy především 
pro děti. 2500 Kč. 
  
Studenti GVP tradičně vystupují  v prvním pololetí na mikulášských besídkách a předvánočních 
programech pro školky, žáky ZŠ, pro seniory a pro GVP. Další vystoupení v druhém pololetí jsou 
nacvičována dle aktuálních pozvání a souvisí s tradičními svátky  (masopust, dětský den, aj.). 
 
Příspěvek SRPDŠ ve výši 2 500,- Kč žádáme na níže uvedené náklady. 

 
Náklady odůvodnění částka 

Doplnění a obnovení kostýmů 
(paruky, křídla, ozdoby, galanterní materiál,  
stuhy, zdobné látky. čert. rohy, vousy a rukavičky pro 
Mikuláše a další) 

stávající kostýmy jsou po letech 
používání poškozené nebo 
nevyhovující 

1000,-  

Líčidla především pro čerty a odličovadla,,  
hygienické ubrousky, rtěnky atp. 

Dosavadní líčidla byla vyčerpána, 
nutno dokoupit nové 

500,- 

Přeprava aparatury, hudebních nástrojů, kostýmů 
vlastním autem nebo taxi službou 

Klávesy a další techniku nelze 
převézt MHD  pro jejich velikost. 
Předpokládáme čtyři cesty (jedna 
cesta cca 250,- Kč ) 

1000,- 

Celkem  2500,- 

   
 
Rozpočet vychází z nákladů minulých let, kdy byly doplňky ke kostýmům a přeprava hrazena z prostředků 
jiných organizací, které se na programu přímo či nepřímo podílely. 
 
Programy nacvičuje O. Mandová 
Žádost předkládá: O. Mandová 



 

    (29)  Příspěvek na 'Parník' (Helena Vondráčková) 
 
Věc: Žádost o poskytnutí prostředků pro ocenění nejlepších studentů jednotlivých tříd 72.000,- Kč 
 
Žádám o poskytnutí finančních prostředků pro ocenění nejlepších studentů. Jedná se o podporu studentů 
vybraných třídními kolektivy a třídním učitelem vždy jednou ročně na již tradičně pořádaném „PARNÍKU“ 
 
Tato částka by se měnila podle počtu tříd ve škole. V každé třídě jsou oceněni dva studenti : tzv. PRIMUS – 
studijně nejlepší žák a SPIRITUS – kolektivem vybraný nejlepší žák.  
 
Za jejich celoroční úsilí navrhuji koupit  knižní poukázky v hodnotě 2 000, - Kč  pro každého z nich. Máme 
nyní 22 tříd, protože Parník je pořádán jednou ročně po maturitách, nejsou již maturanti oceňováni – čili 
oceňování by se týkalo jen 18 tříd. Celková částka je pro tento školní rok by byla 72 000,- Kč. Je to 
poměrně vysoká částka, ale oceňování nejlepších studentů nebo pracovníků firem je všude velmi běžné.  
 
Poukázky bych spravovala já, jako jeden z organizátorů tohoto ocenění. Zajistila bych nákup i vydání proti 
podpisu jednotlivým studentům.  
 
Pokud by bylo třeba tento požadavek přijít na výbor SRPDŠ vysvětlit, ráda tak učiním.  
Doufám, že mé žádosti vyhovíte 
Helena Vondráčková 
 

    (--)   Neschválený projekt Živá výuka biologie (Martin Šmíd) 
 
Živá výuka biologie 32.150,- Kč 
    
Realizace tohoto projektu by výrazně přispěla k zefektivnění a zkvalitnění výuky biologie na naší škole. 
Domníváme se totiž, že demonstrace fyziologických, ekologických a etologických procesů na živých 
subjektech dosáhne daleko většího efektu než prosté scholastické konstatování faktů.  
Navíc věříme, že přímá interakce se sledovaným zvířetem může vést k hlubokému prožitku a vyvolat 
pozitivní dopady na vztah studentů k živým organismům obecně. V některých by pak mohla dokonce 
vyvolat i pečovatelské sklony, které by bylo možné plně realizovat v rámci zoologického kroužku, který 
naše škola rovněž nabízí.  
V neposlední řadě je třeba zmínit i aspekt didaktický, kdy přímé pozorování bezpochyby zatraktivní 
samotnou vyučovací hodinu a umožní kombinací metodických přístupů zpestřit ze své podstaty trochu 
monotónní výklad.   
 

Vybavení na projekt živé výuky biologie cena v Kč 
  
Terária - 6 kusů 5000,- 
Vybavení 8 terárií - vše ohledně elektriky 5000,- 
Vybavení terárií - vytápění 2000,- 
Vybavení terárií - vše pro zajištění vlhkosti 4000,- 
Stavební materiál na designové úpravy terárií 3000,-  
Substrát do 8 terárií 1500,- 
Teploměry a vlhkoměry se spínači  2000,- 
Zabezpečení 500,- 
  
Hroznýš královský 2000,- 
Krajta královská 1500,- 
Anolis či gekončík noční 4x 1500,- 
Rosnička stromová  1000,- 
Kudlanka a strašilka 6x 50,- 
Brouci 6x 500,- 
Sklípkan 500,- 
Veleštír 1000,- 
Masožravé rostliny 1100,- 
  
Celkem 32150,- 

 
Martin Šmíd 


