
Zápis ze schůze výboru SRPŠ GJK dne 3.4.2017 

Přítomno: 18 členů výboru dle prezenční listiny, nový hospodář: paní Ivana Pokorná, 2.C 

                  Omluven pan Kovářík (3.B), Neomluven ale nepřítomen pan Mark Hirschler(4.B) 

                           

a) Ředitel školy J. Růžička se ze schůze omluvil. Informace, které chtěl rodičům předat, zahrnul do 

svého dopisu rodičům ze dne 28.3.2017. 

b) Nová předsedkyně výboru paní Pařízková poděkovala paní Wichterlové za její působení ve funkci 

předsedkyně a manželům Slavíčkovým za jejich činnost ve funkci hospodářů sdružení. 

c) Paní Pařízková informovala výbor o tom, že se paní Klimoszková, která měla převzít účetnictví po 

manželech Slavíčkových, z této funkce omluvila. Účetnictví povede paní Pokorná (rodič, 2.C). 

d) Daňové přiznání SRPŠ bylo odesláno dne 27.3.2017, zajistila paní Wichterlová a manželé 

Slavíčkovi. 

e) Paní Pařízková informovala o výběru příspěvků do SRPŠ a čerpání rozpočtu: 

a. Členské příspěvky byly vybrány v předpokládané výši, ode všech rodičů. V čerpání rozpočtu je 

zanesena částka, která byla uložena do banky; část příspěvků byla použita hotově. 

b. Na sponzorských darech získalo SRPŠ v tomto školním roce vyšší než předpokládanou částku 

(předpoklad 10 tis. Kč, získáno 20 tis. Kč), nicméně podstatně nižší, než v loňském roce (285,5 

tis.Kč). 

Zástupci jsou žádáni, aby zmínili možnost sponzorských darů na třídních schůzkách.Možné 

jsou jak adresné, tak neadresné sponzorské dary. Pokud není požadována darovací smlouva 

(pro daňové účely), je možné  přispět formou vyššího členského příspěvku do SRPŠ , a to jak 

hotově na prosincových TS nebo převodem na účet SRPŠ, v tom případě je třeba zmínit do 

zprávy pro příjemce jméno a třídu studenta. Je možné i např. zaštítit soutěž Keplerova 

hvězda, kdy bude propagováno jméno/firma sponzora. 

c. Paní Pařízková dále popsala výdaje v jednotlivých položkách rozpočtu. V rozpočtu dosud není 

promítnuto pořádání maturitního plesu, který ještě v době předání dokumentů  nebyl 

vyúčtován. Vyšší čerpání položky „Sportovní potřeby“ zahrnuje příspěvek na nákup nových 

běžek pro potřeby školy.  

d. Zástupci mají ve svých třídách upozornit na možnost čerpání sociálního fondu. Podmínky 

čerpání naleznou rodiče na webu školy, v sekci SRPŠ. 

e. Třídy mohou čerpat příspěvek na zlepšení prostředí učeben. V tomto pololetí přišla pouze 

jedna žádost, která musela být zamítnuta pro nesplnění formálních a obsahových požadavků. 

Projekty jsou nejčastěji podávány na vymalování učebny, prostředky je však možné čerpat i 

na jiné věci, jako např. pořízení a instalaci poliček, květináče, květiny, apod. 

Paní Wichterlová s paní Pařízkovou informovaly o tom, že podle pana ředitele má daná forma 

„grantových projektů“ svou funkci v tom, že si studenti vyzkouší přípravu jednoduché 

grantové přihlášky. Hovořilo se o výchovném charakteru a spoluzodpovědnosti studentů na 

prostředí, ve kterém tráví svůj čas. 

Diskuze:  

• Kolik žádostí je ročně podáno? Zhruba 1-2 



• Poznámka paní Šímové (3.A) - ve vyšších ročnících studenti pobývají ve své mateřské 

učebně velmi málo. Z toho může plynout malý zájem o její úpravu. Návrh  na 

rozšíření projektů i na veřejný prostor školy.  

Reakce paní Pařízkové - Bylo by nutné prodiskutovat realizovatelnost s vedením 

školy, jedná se o společné prostory. 

f) Paní Drtinová (septima) otevřela  diskuzi o problémech, které přináší nefunkčnost šaten: 

• Paní Pařízková požádá pana ředitele o informace ohledně  situaci se zablokovanou 

rekonstrukcí šaten. 

• Věšáky, které do tříd umístila škola v počtu 1ks na třídu dle vyjádření některých  zástupců tříd 

(septima)   nepostačují. Jsou přetížené, dochází k jejich kácení. 

• Někteří studenti dle vyjádření rodičů poukazují na to , že s nimi škola o situaci nekomunikuje. 

Dochází k obtížím při vyzvedávání věcí ze třídy: student si ve třídě něco zapomene, ale 

vyučující ho do ní odmítne vpustit v průběhu vyučování. Dochází ke ztrácení věcí ze tříd (paní 

Sůrová (1.A), Drtinová (Septima) , Boumová(R1A)).  

• Paní Ellichová (R6A) navrhuje zřízení uzamykatelného  prostoru pro odložení věcí nebo 

hlídanou šatnu. Paní Pařízková upozornila na možné organizační problémy s tím, že opět 

bude směřovat tento podnět panu řediteli. 

• Pan Dušek požádal, aby byla do zápisu vložena žádost, aby byl do konce školního roku určen 

prostor, kde si studenti budou moci bezpečně uložit věci, pokud nebudou šatny od září 

v provozu. 

• Někteří rodiče výboru dále žádají, aby pan ředitel poprosil vyučující o vyšší míru shovívavosti, 

pokud si studenti nutně potřebují vyzvednout věci ve své učebně. 

g) Dalším bodem programu bylo určení výše členských příspěvků pro školní rok 2017/18. Návrh 

předsedkyně : zachovat stávající výši příspěvků, tj. 500 Kč za rok. 18 pro/0 proti/0 zdržel se 

(schváleno 100% hlasů) 

h) Změna názvu odměny „Pět jedniček“ na „Čtyři jedničky“, aby reflektoval výši odměny: 18 pro/0 

proti/0 zdržel se (schváleno 100% hlasů). 

i) Paní Ellichová podala návrh, aby výbor odhlasoval, že nebude volen místopředseda výboru (na 

poslední schůzi bylo odloženo). 17 pro/1 proti/0 zdržel se. Paní Přízková informovala výbor, že 

pokud se nebude z vážných důvodů moci dostavit na schůzi výboru nebo jiným způsobem dostát 

svých povinností, pověří jiného rodiče z výboru, aby ji zastoupil. 

j) Paní Pařízková informovala o změně správce konferenční skupiny Výboru SRPŠ. Pan Brecher 

ukončil svou činnost v této funkci, správu skupiny po něm převzala paní Pařízková a vyjádřila 

panu Brecherovi  poděkování za perfektní předání. 

k) Další schůze SRPŠ se uskuteční před prosincovými TS v příštím školním roce. Bude upřesněno na 

začátku školního roku dle harmonogramu. 

l) Společná kontrola zápisu, připomínkování. 

 

Zapsal: J. Schier (rodič R5.A) 

Schválila: Iveta Pařízková 


