
Zápis ze schůze SRPŠ

SdruŽení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích,z.s. se

sídlem Svojsíkova ulice 101511a, 41265 Litoměřice

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 23.11.2022

Přítomno: 16+1

Omluveni: 0

Nepřítomno: 3

Hosté: 0

(viz příloha: prezenční listina)

Program:

1. Přivítání, prezence a seznámení s programem schůze.

2' Zhodnocení uplynulého školního roku a úspěchy GJJ
3. Pozvánka na besedu

4. Dobří absolventi se vracejí

s' Št<olní ráo

6. Akce v prosinci

7. ozdravné pobyty

a. Šrotní psycholog

9' Projekt sociomapování

10' LyŽařské kurzy

1 1' Revitalizace budovy GJJ v Litoměřicích

12. Diskuze azávěr

Ad1) Jednání schůze SRPŠ zahájila paní ředitelka GJJ v Litoměřicích přivítáním všech

přítomných.

Přítomnítřídní zástupci spolku rodičů a předsedkyně spolku, podepsali prezenční listinu a

byli paní ředitelkou seznámeni s programem schůze.

Ad2) Paní ředitelka zhodnotila průběh minulého školního roku, a to :

. Šachisté - postup do krajského kola



. Dějepisáři soutěŽív republikovém kole

. GJJ pořádalo soutěŽ MASO

o Na GJJ se konala zkouška FCE i pro ostatní školy

o Na GJJ byla uspořádána benefičnívědecká show pro ZŠ

. Na GJJ proběhl den vědy

. Sázelijsme les

. Debatní druŽstvo GJJ v rámci soutěŽe Studentská Agora postoupilo do

republikového finále

o Máme republikového finalistu v logické olympiádě Vlád'a Fronc ze 4'K
. Máme laureátku literární soutěŽe Máchovou stopou Janu Křivohlavou ze septimy

Ad3) Pozvánka středa 30.11 .2022- od 17.hod.- Studenti v rámci pro1ektu Menšiny mezi

námi zvou na besedu s handicapovanými sportovci v Čajovně Hóra _ |JŽzase skáču přes

kaluŽe.

Ad4) Dobří absolventi se vracejí_ zveme naše absolventy, aby představili svoji fakultu, kde

studují studentům GJJ- střed a 21'12'2022 od 8,00hod.

Ads) Škotni rao

a) Podporujeme nadané studenty

b) Věnujeme Se prevenci patologických jevů

c) osobnostní a sociálnívýchova

d) Setkáváme se s rodiči

e) ALE!!! V případě nedodžování školního řádu, závaŽných porušení ŠŘ(návykové

látky, ničení školního zaiízení, patologické jednání vůči pedagogům, spoluŽákům _

ředitelské důtky, podmínečná vyloučeníze školy, vyloučení ze školy)

Ad6) Termíny akcí plánovaných na prosinec :

6.'1 2.-Exku rze DráŽd' any

8. 1 2.-Den otevřených dveří

1 1'-17 .1 2'-LyŽařský kurz Lienz Rakousko

13'12.-Pátky s vědou s překvapením

21.12'Dobří absolventi se vracejí



21.12'-Andělské hry

21'12'-vánoční koncert studentů a profesorů GJJ-Varhaní sál 3.ZŠ-B.Němcové

22'1 2.-Beneíičn í jarmark

Ad7) ozdravné pobyty pro studenty niŽšího gymnázia _ dotace od zřizovatele Ústecký kra,

podpora regionu České Švýcarsko postiŽeného poŽáry - pro studenty niŽšího gymnázia -
termíny 13'4'-14'4'-17 '4.-1B.4' v době konání přijímacích zkoušek.

Ad8) Školní psycholog - Alice Hradecká pracuje s třídami _ prima a tercie' Práce se vztahy

a klima třídy.

Adg) Projekt sociomapování. Jedná se o zlepšení vztahů ve třídě - projekt pro kvartu.

Ad10) LyŽařské kurzy se týkají druhých, třetích ročníků a sekundy. lnformace budou

rodičům sděleny od kolegů tělocvikářů.

Ad11) Revitalizace budovy-stěhování koncem června, popř.v průběhu prázdnin, stále

probíhají jednání s krajem, řeší s edvě varianty _ stěhování celé školy do jiného objektu nebo

oprava školy po etapách s vyuŽitím prostorů v blízkosti školy.

Ad12)Y závěrujednání přislíbili všichni přítomníčlenové aktivníspolupráci pro spolek. Další

schůze SdruŽení byla naplánována na duben 2023'

Zapsala:

ověřila:

Petra Černá

RNDr. Bc. Radka Balounová Ph.D.

Příloha: Prezenční listina ze dne 23'11'2022



Příloha č.1 zápisu SRPŠ :
Podpisová listina rady rodičů ,,sRPŠ" při GJJ v Litoměřicích, dne 23.11.2a22:
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