
Zápis schůze výboru SRPŠ konané dne 4.12.2018 

Přítomno 16 členů výboru a paní účetní Pokorná  

Omluveny - paní Petra Encias Pimplová1.A, paní Alice Hamplová R6.A 

Neomluveny - paní Gabriela Stančíková 2.A, paní Zlatuše Müllerová 2.B 

 

1. Informace pověřené ředitelky Ivany Landsingerové 

a) Informace o Výroční zprávě 

b) Obdržený dar ve výši 20 tis. Kč. 

c) Student 3.A  byl jako delegát školy v zahraničí na konferenci a žádá, vzhledem 

k tíživé rodinné situaci, o proplacení 50 % účastnického poplatku. 

d) Pozvání na Ples GJK do Lucerny ve středu 23. ledna 2019. Lucerna je nyní 

nekuřácká. 

e) Nové šatny - již jsou funkční, ale ještě nejsou převedeny do majetku školy, patří 

Magistrátu hl. města Prahy, který se soudí s původním dodavatelem. 

f) „Chemie“ obdržela dar od VŠCHT. 

2. Uvítání pověřené ředitelky Ivany Landsingerové ve funkci 

3. Příspěvek na SRPŠ za 1 studenta zůstává ve výši 500,- Kč, je možno přispět i více, na 

peníze obdržené nad základní částku bude sepsána darovací smlouva. 

4. Rozsáhlá diskuse k bodu 1c) 

Závěr:  

Požádat pověřenou ředitelku o tyto informace: 

Kolika studentů se takový příspěvek, který není možno hradit z jiných zdrojů, může 

týkat? 

Kolik činí náklady na obdobné akce, kterých se studenti GJK účastní? 

Jak se poplatky liší, a to v procentech nebo částkou? 

Studentu, který požádal o proplacení 50 % poplatku, bude vyhověno a proplaceno 

100 € (převedeno na Kč, platným kurzem dle platných předpisů) ze zdrojů SRPŠ. Další 

žádosti zpětně nebudou řešeny. 

Hlasování: 

16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

Po obdržení požadovaných informací bude v rozpočtu SRPŠ vyčleněna odpovídající 

částka a zároveň bude výborem SRPŠ stanoveno pravidlo pro poskytování příspěvku 

na účastnické poplatky při reprezentaci školy, které není možno hradit z jiných zdrojů. 

 

5. Informace paní předsedkyně SRPŠ Pařízkové  

 

a) Rozpočet – seznámení s průběžným čerpáním 

b) Výběr příspěvků od rodičů – bez problémů 

c) Informace o brzké potřebě nové účetní, paní Pokorná bude s maturitou svého 

syna končit. 

d) Informace o potřebě nové sociální a grantové komise, paní Jitka Müllerová končí 

s maturitou své dcery.  

Do grantové a sociální komise se přihlásily paní Monika Pištěláková R1.A a paní 

Martina Kohoutková R2.A. 

Paní Pařízková končí v sociální a grantové komisi. 

Je třeba požádat o změnu údajů na webu školy. 

e) Paní předsedkyně žádá zástupce jednotlivých tříd, aby se poptali ve svých třídách 

po dobrovolnících na pozici účetní od 1.1.2020.  



Stávající paní účetní řeší zejména: faktury přijaté, darovací smlouvy, pokladnu, 

vypracovává daňové přiznání. Vede podvojné účetnictví. Spolupracuje 

s předsedkyní SRPŠ a vedením školy. Tato práce je v rozsahu maximálně 3 - 4 

hodiny měsíčně.  

 

3. Informace komise sociální a grantové 

a) Žádost o podporu 1.A ve výši 4.000,-Kč 

b) Žádost o sociální podporu žákyně školy 

Obě předložené žádosti byly předloženy se všemi náležitostmi, vyhovují kritériím 

SRPŠ, byly schváleny a postoupeny k proplacení. 

4. Diskuse – Dotaz na mínusový rozpočet, požadavek vyrovnaného rozpočtu. 

5. Odsouhlasení rozpočtu roku 2017/2018 

Hlasování: 

16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

6. Rozpočet pro rok 2019/2020 

Hlasování: 

16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

7. Další setkání v novém roce 2019 se uskuteční před třídními schůzkami, bližší termín 

bude upřesněn. 

 

 

Zapsala: paní Jitka Müllerová 

Kontrola: paní Iveta Pařízková 

 

 

 

 

 

 


