
Zápis schůze výboru SRPŠ konané dne 25.3.2019 

Přítomno 16 členů výboru a paní účetní Pokorná 

Nepřítomni a neomluveni: paní Alice Hamplová R6A, paní Gabriela Elichová R8A, paní 

Zlatuše Müllerová 2.B, pan Alexander Dušek 4.A 

Omluvený: pan Jan Schier R7.A,  za třídu ale byla přítomna a hlasovala paní Miroslava 

Jurenková 

 

1. Informace pověřené paní ředitelky Ivany Landsingerové 

a) Informace o Maturitním plese GJK – byl ziskový  

b) Volitelné předměty: v současnosti je nabízeno 65 volitelných předmětů. Hranice 

alespoň 12 studentů v předmětu, u vybraných předmětů (latina, deskriptivní 

geometrie apod.) může být i nižší. 

c) Přijímací zkoušky: do primy se hlásí 197 studentů, do prvního ročníku 221. 

Termíny přijímacích zkoušek jsou 12., 15., 16. a 17. dubna 2019. 

d) 18.4.2019 jsou prázdniny. 

e) V době maturitních písemek bude upravený rozvrh. 

f) Informace k případné  spoluúčasti SRPŠ na konferenčním poplatku studentů 

vyjíždějících reprezentovat školu na MEP (viz  zápis z minulé schůze SRPŠ): 

Hl.město Praha vypisuje grant Cesta za vzděláním. Jarní kolo bývá pokryto 

grantem, o finanční příspěvek žádá škola nebo student dle konkrétních podmínek 

grantu. Podzimní kola si ale studenti už hradí sami, v letošním šk. roce požádal 

otec jednoho studenta školu o příspěvek z důvodu zhoršené rodinné finanční 

situace (viz zápis z předchozí schůze SRPŠ). Od příštího školního roku by studenti 

mohli mít možnost (pokud to SRPŠ schválí) požádat SRPŠ o proplacení 

konferenčního poplatku. A to podle návrhu pani Landsingerové  po návratu, pokud 

účastnící se studenti dostanou dobré hodnocení (byli připraveni, pracovali...). 

Náklady na dopravu by si platili studenti nadále sami. 

Dále se studenti účastní mezinárodních olympiád, zde jsou studentům náklady 

hrazeny z různých grantů a jiných zdrojů. 

g) Na škole studuje těžce nemocný student, prověřují se možnosti zlepšení kvality 

jeho života, v současné době se hledají možnosti, jak mu zajistit zejména dopravu 

ze školy domů. SRPŠ není zatím žádáno o pomoc. 

h) Hledá se účetní pro SRPŠ. 

 

2. Informace paní předsedkyně SRPŠ Pařízkové  

a) Poštou bylo podáno na začátku března  daňové přiznání za rok 2018. 

b) Rozpočet – seznámení s průběžným čerpáním a s převody mezi jednotlivými 

položkami, nebyly vzneseny žádné námitky. 

c) Hlasování k bodu 1.f) Proplácení konferenčního poplatku za účast v podzimním 

MEP studentům, kteří dostanou dobré závěrečné hodnocení. SRPŠ se dohodlo, že 

bude hlasovat o proplácení příspěvku v plné výši – předpokladá se, že bude 

vyjíždět 5 studentů a poplatek bude činit max.  200 Euro na studenta. Proplácení 

bude realizováno do odvolání SRPŠ. 

 

 

 



Hlasování: 

15 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE 

 

d) Výběr příspěvků od rodičů – byl rozložen do delšího  časového období, jinak bez 

problémů, bylo vybráno 290.500,- Kč. 

e) Informace o brzké potřebě nové účetní, paní Pokorná bude letos s maturitou 

svého syna končit. Paní předsedkyně opakovaně 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 max. 3 - 4 hodiny 

měsíčně. 

 

f) Informace komise sociální a grantové 

• Žádost o podporu třídy. Řeší se ve třídě 1.A. 

• Žádost o sociální podporu - studentka 1.A, pobírající příspěvek na jídlo, jej 

opravdu „projídá“ nikoli „promlsává“. 

g) Diskuse – poděkování členům SRPŠ, kteří končí. 

h) Další setkání v novém školním roce 2019 se uskuteční před třídními schůzkami, 

bližší termín bude upřesněn na začátku novéh školního roku. 

 

 

Zapsala: paní Jitka Müllerová 

Kontrola: paní Iveta Pařízková 

 


