
Zápis ze schůze výboru SRPŠ dne 31.3.2021 (Zoom meeting), 19:30-21:00 hod. 

Přítomno: 15 zástupců tříd viz docházka, pan Krátký (1.B)  odešel před hlasováním, zhruba 

                    ve 20:30 hod. 

Nepřítomni a neomluveni: paní Klára Boumová (R5.A), paní Alice Hamplová (R8.A), pan Petr Ridzoň 

(3.B) 

4.B bez zástupce, paní Zlatuše Müllerová se vzdala v únoru funkce a předala funkci TU paní Fantové 

Hosté: paní ředitelka Ivana Landsingerová, pan profesor Antonín Kolář, účetní SRPŠ pan Karel Houfek 

(R2A) 

 

Vstup paní ředitelky Landsingerové  
● Třídní schůzky - budou online dne 7.4., členové výboru budou rodiče informovat o využití 

příspěvků SRPŠ. Na schůzkách se maturitní ročníky dozví vše o konání maturit, v případě 

nejasností se může kdokoliv obrátit přímo na paní ředitelku Landsingerovou. 

● Fond SRPŠ/příspěvky - všechny peníze zůstávají ve škole a prospěch z nich mají všichni 

studenti. Využívají se na dovybavení školy a na další výdaje, na které v rozpočtu školy nejsou 

prostředky, jako např. odměny pro studenty, startovné, občerstvení během maturit, vánoční 

stromky do školy, pomůcky do učeben, laboratoří  atp. Od MŠMT dostává škola  cca 400 tis. 

na neinvestiční výdaje, což plně nepokrývá potřeby školy. Letos jsou běžné výdaje kvůli 

uzavření školy nižší, proto bude část prostředků využita na obnovu školy – vybavení učebny 

chemie, fyziky (měřící přístroje) a počítače v PC učebně.  

● Pokud má někdo problém s placením příspěvků (např. z důvodu finanční tísně způsobené 

současnou situací), vše se má řešit s třídním učitelem, vždy je možné se domluvit, rodinám v 

sociální nouzi navíc SRPŠ nabízí sociální stipendium viz. informace o SRPŠ na webu školy.  

● Poděkování p. Pařízkové a p. Houfkovi za vedení „účetnictví“ SRPŠ. 

● p. Krátký vznesl dotaz na výdajovou stránku rozpočtu, a sice zda je při nákupu vybavení 

kupujícím škola nebo SRPŠ a zda se při těchto objednávkách konají výběrová řízení. Odpověď: 

kupujícím je SRPŠ, které pak na základě darovací smlouvy vybavení daruje škole. Výběrová 

řízení dělají přímo učitelé, kteří dané vybavení potřebují, vždy mají k dispozici tři konkurenční 

nabídky, snaha o nejlepší poměr kvalita/cena. 

● p. Šnajdr zprostředkoval dotazy některých rodičů, a to zda se neuvažuje o navýšení 

„prospěchových stipendií“, tedy odměn za skvělé studijní výsledky. Odpověď: vloni se 

nevyplácelo a o zachování odměn se vede debata, a sice zda je vhodné děti odměňovat 

finančně. 

● Průzkum - škola pomocí dotazníků zjišťuje a vyhodnocuje, jak se dětem v online prostředí 

pracuje i jak zvládají situaci i mimo výuku. Paní Pištěláková vznesla dotaz, zda byl průzkum 

zaměřen i na kvalitu výuky. To sice nebyl, nicméně při výhradách k výuce se mají rodiče 

obracet přímo na dotyčného vyučujícího, příp. věc řešit s třídním učitelem.  

● Škola by potřebovala obnovit počítačové vybavení, jedná se o 18 počítačů s monitory v ceně 

do 400.000,-. Výběr počítačů a jejich nákup má na starosti pan František Šimorda ve 

spolupráci s vedením školy. Škola by ráda počítače hradila z fondu SRPŠ. 

 

 



 

Vstup pana Antonína Koláře (Klub Kepler)  
● p. Kolář informoval o vyčerpání přidělených dotací – zakoupené vybavení v tabulce níže.  

● Chod klubu/klubové příspěvky – činnost klubu je podporována částkou 150 Kč/student/rok 

(celkem cca 80 tis., hradí se z rozpočtu SRPŠ), více o Klubu Kepler v zápisu ze schůze SRPŠ 

konané 14.10.2021 

● V současné situaci není možno Klub Kepler provozovat a tudíž chybí peníze od studentů 

(dofinancování 30% prostředků získaných z organizace studentských akcí), které zároveň tvoří 

potřebný kofinanc v žádosti o dotaci. Proto navrhuje dvě možnosti - buď pozastavit činnost 

klubu a obnovit ji až po začátku běžné výuky, nebo nyní těchto 30 % pokrýt z rozpočtu SRPŠ a 

peníze vč. dotací využít opět na dovybavení školy. Jedná se o cca 80 tis Kč.  

● O uvolnění prostředků ve prospěch klubu se hlasuje a návrh je jednomyslně schválen. 

Nehlasoval pouze p. Krátký, který v tu dobu již nebyl přítomen. 

● p. Cebecauer navrhuje, aby se aktivity klubu více propagovaly  

 

Výběr příspěvků, závěry  
● p. Pařízková děkuje za spolupráci při výběru příspěvků, online formou to bylo složitější, ale 

vše se zvládlo a výběr je ukončen. 

● Informace o třídním zástupci třídy 4.B. Paní Müllerová se vzdala funkce v únoru. Jedná se o 

maturitní ročník, nový třídní zástupce se hledá těžko, agendu převzala paní profesorka třídní, 

paní Fantová. 

● p. Pařízková žádá členy výboru, aby předali informace z jednání SRPŠ  ve svých třídách  

Čerpání rozpočtu a další plánované investice  
● Daňové přiznání podáno 19.3., vypracoval pan Houfek 

● Nákup počítačů do konce školního roku, bude hrazeno částečně z plánovaných, ale  

neuskutečněných akcí z důvodu uzavření škol a částečně z našetřených peněz SRPŠ. 

Zapsala: Jana Horáková 

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


