
Zápis ze schůzky SRPŠ GJK  ze dne 27.11.2019 
 

Přítomna předsedkyně paní I. Pařízková, paní účetní (není členkou výboru) a dále 10 

zástupců tříd. 

1. Studentský klub- prezentace byla v 10/19 na mimořádné schůzce SRPŠ s prof. Kolářem a paní 

ředitelkou Landsingerovou.   

Jedná se o způsob jak získat více financí na aktivity studentů .  Možnost využití peněz je velmi 

široká. Informace o tom lze získat na stránkách MŠMT.  Přihlášky budou rozdány studentům ve 

třídách a  třídní učitelé je informují o činnosti studentského klubu. Na nadcházejících třídních 

schůzkách bude vybrán příspěvek 500 Kč  do SRPŠ od každého rodiče, z této obvyklé částky bude 

odesláno 150 Kč za každého žáka na MŠMT, které následně vyplatí na každého žáka 150% 

vybrané částky.  Vstup do studentského klubu byl odhlasován jednomyslně na schůzce SRPŠ 

v říjnu t.r. 

2. Přítomní  byli informováni o nutnosti vybrat na třídních schůzkách 4.12. příspěvek SRPŠ od co 

největšího počtu rodičů. Je dobré kontaktovat předem třídní učitele, aby informovali rodiče o 

vybírání příspěvku v hotovosti na schůzce. Také by měli  třídní profesoři připravit seznam 

žáků. 

 

3. Rozpočet na školní rok 2019/2020- probrány jednotlivé položky, hlasování o rozpočtu 

Rozpočet schválen- pro hlasovalo všech 11 zástupců. 

Na třídních schůzkách je vhodné informovat rodiče o možnosti sponzorského daru škole- 

adresně nebo neadresně, zájemci nechť se ozvou paní I. Pařízkové 

 

4. Našel se naštěstí  rodič, který je ochoten vést účetnictví  SRPŠ,   pan Houfek,  přebere si 

postupně agendu od stávající paní účetní a od 1/2020   bude mít na starosti účetnictví, 

zpočátku pod vedením paní Pokorné. Paní Pokorná má také ještě na starosti daňové přiznání 

za rok 2019. 

 

5. Volba nového předsedy SRPŠ- po 3 letém období končí paní Pařízková a nabízí funkci všem 

zúčastněným. Nikdo se nepřihlásil, paní Pařízková je ochotna vykonávat funkci  i v dalším 

období.  

Volba předsedy -10 zúčastněných zástupců hlasovalo pro paní Pařízkovou.  

Paní Pařízková se zdržela hlasování. 

 

6. Výzva ke všem členům SRPŠ,  kteří se opakovaně neúčastní schůzek, nechť zváží  svou další 

účast v SRPŠ, protože při menším počtu zúčastněných než byl dnes  již není možné nic 

odhlasovat. 

 

V Praze dne 27.11.2019                 

Zapsala Pavla Raušová, kontrolu provedla předsedkyně Iveta Pařízková 



 

 

 


