
Zápis z jednání SRPŠ GJK 

datum: 4.11.2020 od 20 hodin 

místo: videokonference ZOOM 

účastníci 

 16  členů výboru včetně předsedkyně Ivety Pařízkové 
 účetní Karel Houfek 

nepřítomni bez předchozí omluvy: 

 Alice Hamplová R8A, Veronika Pucherová 2.B, Pavla Raušová 4.A, Zlatuše Müllerová 4.B 

hosté: 

 Ivana Landsingerová, ředitelka GJK 

 
1. Návrh rozpočtu SRPŠ na šk. rok 2020-21 

z diskuse: 

 (IP)Shrnuje závěry z minulé schůze.  Z předloženého návrhu  rozpočtu lze pokrýt náklady na 
dofinancování Klubu Kepler  82 000 (schváleno minulou schůzí SRPŠ, Klub Kepler měl 
naplánované vlastní příjmy z akcí, ale koronavirová krize do nich zasáhla, nicméně 
vložené  peníze budou navýšeny o 150% dotaci a budou  využity ve prospěch studentů GJK, 
viz zápis ze schůze z 9.10.2019 ). 

 Dále návrhy 106 500 a 80 000 (viz podklady k jednání ze schůze konané 14.10.2020 - 
dovybavení učebny chemie). Vytvoření velkého přebytku z posledních let společně 
s mimořádnou aktuální situací (řada naplánovaných akcí byla zrušena) umožňuje z rozpočtu 
čerpat a dovybavit školu. V období distanční výuky je zejména potřeba výpočetní techniky, 
která je ale částečně hrazena i z jiných zdrojů (Grant Covid a pod.) 

 (IL) školní maturitní ples: termín je na leden (nelze změnit), ale není jisté, zdali se ples bude 
konat. Již teď platí v Lucerně hygienická pravidla, podle nichž se např. prodávají jen lístky 
k sezení - nikoliv k stání. Konání či nekonání plesu bude mít dopad na návrh rozpočtu SRPŠ, 
protože rozpočet počítá s příjmy za prodej vstupenek a rozpočet též počítá s náklady za 
pronájem sálu. Studenti nabízejí případné řešení situace na jaře, kdy by organizovali nějakou 
jinou akci, ze které by mohl být výtěžek. 

 (IP) v případě, že ples bude zrušen, je SRPŠ připraveno podílet se na finančním řešení vzniklé 
situace.  

Hlasování o návrhu rozpočtu SRPŠ doplněném o schválený výdaj z minulé schůze a o 2 návrhy 
předsedkyně SRPŠ: 16 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel 

2. Informace o činnosti sociální komise 

Paní Kohoutková informovala o žádosti o příspěvek na kurz GO. Po získání potřebných dokladů 
komise doporučila schválit žádost a navrhla celkově proplatit 100% ceny kurzu, tedy 2700 Kč. 
Předsedkyně SRPŠ na doporučení komise tuto žádost schválila.  Z členů výboru nikdo nic nenamítal. 

 

3. Výběr příspěvků na činnost SRPŠ na školní  rok 2020/21 

Výběr příspěvků byl tradičně standardní procedurou, prováděnou zástupci tříd v SRPŠ ve spolupráci 
s třídními učiteli – vybíral se příspěvek 500 Kč na žáka vždy na podzimních třídních schůzkách. letos 



však byly tyto podzimní schůzky zrušeny. Předsedkyně SRPŠ navrhla bezhotovostní výběr příspěvků, 
kdy: 

1. každému rodiči bude generován jedinečný variabilní symbol,  
2. tyto symboly spolu s bankovními údaji (účet SRPŠ) budou předány rodičům třídními učiteli 

 

 alternativní návrh: počkat s výběrem příspěvků na leden/únor, kdy se již předpokládá návrat 
školy ke standardní výuce 

 protiargument: tehdy bude již nízká motivace zejména žáků maturitních ročníků příspěvky 
hradit (do konce školní docházky na tuto školu jim bude zbývat již jen několik měsíců) 

Hlasování o tom, zdali vybírat příspěvky již v prosinci metodou navrženou předsedkyní SRPŠ: 14 
hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel 

Bližší pokyny budou následovat poté, až vedení GJK oznámí, jak zorganizuje prosincové třídní 
schůzky. 

4. Informace o SRPŠ pro rodiče na nadcházejících třídních schůzkách 

Předsedkyně SRPŠ připomněla zejména novým členům SRPŠ povinnost informovat na nadcházejících 
třídních schůzkách o činnosti SRPŠ a též činnosti Studentského klubu Kepler.  

Příspěvek  ze strany člena výboru (HK) : SRPŠ má právo požadovat na Klubu Kepler též pravidelně 
zprávu o hospodaření, výhrady k webovým stránkám Klubu (neaktuální). 

Závěr: předsedkyně SRPŠ požádá vedoucího Studentského klubu Kepler o aktualizaci webových 
stránek klubu, zejména Stanov, a dále o předložení (a pravidelné předkládání) zprávy o 
hospodaření za účetní období.  

 

Zapsal: Hynek Krátký 

Kontrolu včetně doplnění a úprav provedla: Iveta Pařízková, předsedkyně SRPŠ 

 


