
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE    
SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

středa 11. října 2022, 15 hodin 
 

Program: 1. Zpráva paní ředitelky Mgr. Pavlíny Školníkové 
  2. Volba nových členů 
  3. Finanční zpráva    

4. Členský příspěvek 
5. Diskuze, závěr 

    
Přítomni: vedení školy, rada spolku, členové spolku 
 
 
ad 1)    Zpráva paní ředitelky: 

- zhodnocení uplynulého školního roku – covidová omezení, počty studentů, počty 
pedagog. a nepedagog. zaměstnanců školy, docházka apod. 

- přijímací řízení – čtyřleté gymnázium (105 uchazečů/59 přijatých), osmileté 
gymnázium (72 uchazečů/27 přijatých) 

- zpráva o maturitních zkouškách – úspěšnost maturitních zkoušek, připuštěno 104 
studentů/prospělo 95/neprospělo 9, zářijový termín prospělo 8/1 neprospěl. 

- projekty ERASMUS+ , výjezdy dětí s francouzštinou (Karibik, Francie), angličtinou 
(Island – neuskutečněn), výměna Finsko. Výjezdy učitelů za dobrou praxí – Malta a 
Finsko 

- nadační fond Heřmana Astera – každoročně fyzika, matematika 25 000,- Kč, když 
dodělá techniku, donese diplom – dalších 25 000,- Kč 

- informace o uskutečněných a plánovaných akcích (Výstava škol PSSZ 2022, Vánoční 
akce, sportovní akce, Zahradní slavnost apod.) 

- informace o dotačním programu doučování žáků, 157 vyuč. Hodin 
- IVT do škol – posílení hodin výpočetní techniky pro osmileté gymnázium 
- hlasování do školské rady 

 
ad 2) Petra Matějíčková seznámila přítomné se změnami ve složení rady 
 Volba nových členů rady spolku: 
 Ing. Jindřich Kubíček (1.A4), Ing. Daniela Burianová (1.B4), Mgr. Jana Šuláková (1.A8) 

- hlasování – 100% zúčastněných souhlasilo s volbou nových členů rady spolku 
 

ad 3) finanční zpráva paní Jarolímkové – bankovní účet 239.564,60 Kč 
- schválení rozpočtu pro školní rok 2022/2023 – hlasování – 100% zúčastněných 

souhlasilo s navrhovaným rozpočtem 
 
ad 4)    návrh – příspěvky do spolku pro rok 2021/2022 budou, 400,- Kč/1 žák  

- hlasování – 100% zúčastněných souhlasilo s výší členského příspěvku 
Příspěvky budou vybírány třídními učiteli do konce měsíce října.  

 
ad 5) debata o fungování spolku v dalších letech, ceny energií apod. 
 
 
Zapsala dne: 11. 10. 2022, Rychnov nad Kněžnou     Bc. Petra Matějíčková 
 
 
 


