
Zápis z jednání SRPŠ GJK 

datum: 29.9.2021 od 19:30 

místo: videokonference ZOOM 

účastníci 

- 11členů výboru včetně předsedkyně Ivety Pařízkové 

- účetní Karel Houfek 

nepřítomni  

- Kopecká Laura (R2A), Pištěláková Monika (R4A), Bedřichová Blanka (R6A),  

Šnajdr Pavel(R7A), Raušová Pavla(1.B), Horáková Jana (2.C), Culková Andrea(3.C),Pimplová 

Encinas Petra (4.A), Přibylová Michaela (4.C). 

 

 

 

 

1. Přivítání nových členů SRPŠ 

Předsedkyně SRPŠ uvítala nové členy výboru – zástupce primy a 1. ročníků, podala stručnou 

informaci o činnosti SRPŠ a požádala nové členy o přečtení si o činnosti SRPŠ a o jeho stanovách na 

webu školy. 

2. Výběr příspěvků na SRPŠ ve školním roce 2021-22 

Předsedkyně SRPŠ uvedla, že počínaje loňským školním rokem se příspěvky vybírají bezhotovostně, 

platbou na účet SRPŠ (nikoliv účet školy!) s přidělenými variabilními symboly, které jsou jedinečné 

pro každého žáka. Účet SRPŠ je na webu školy v sekci SRPŠ. Přikládáme i zde: 

Bankovní spojení 35-7593170217/0100 

Výše příspěvků se od minulých let nezměnila – je to 500 Kč na žáka na celý školní rok. Nikdo 

z přítomných nepovažuje změnu částky za potřebnou. 

Rozpočet SRPŠ – jeho plnění v minulém školním roce i schvalování na tento školní rok – se bude řešit 

na schůzce SRPŠ v prosinci, jako v minulých letech. 

Bezhotovostní výběr chceme realizovat i letos, předpokládá se úzká spolupráce zástupce rodičů třídy 

v SRPŠ a třídního učitele. Všichni zástupci rodičů tříd by měli oslovit třídního učitele (ti již měli být 

informováni, že se na ně obrátíte, paní ředitelkou) a domluvit s nimi způsob výběru příspěvků. 

Možnosti výběru příspěvků SRPŠ: 

a) Výběr na TS 20.11.2021 a převod peněz na účet SRPŠ pod VS třídy. 

b) Výběr od dětí třídním učitelem ve třídě a převod na účet SRPŠ pod VS třídy 

c) Předání VS jednotlivým dětem a požádání rodičů o převod částky na účet SRPŠ. 

VS pro jednotlivé třídy posílá předsedkyně SRPŠ zástupcům tříd / členům výboru SRPŠ. Na zástupcích 

tříd pak bude, aby za přidělené trojčíslí přidali každému studentovi své třídy jeho vlastní specifické 

číslo, aby se částky daly dohledat. Například Prima bude mít VS 111, první student v abecedě potom 



bude mít číslo např. 111001, druhý 111002, třetí 111003 (pokud je studentů ve třídě 30, poslední 

student by při této logice měl VS 111030. 

Výběr prostředků chceme realizovat do konce měsíce listopadu 2021, v polovině listopadu pošle 

předsedkyně SRPŠ výpisy z účtu říjen - listopad k dohledání přijatých plateb. Rodiny, které nebudou 

v přijatých platbách dohledány, budou zástupci tříd via třídní učitel opětovně požádaní o proplacení 

příspěvku. 

Příspěvky se vybírají ve všech třídách, tedy i maturitních – všechny třídy pak peníze různým 

způsobem čerpají. 

Paní Pařízková žádá zástupce tříd, aby ve svých třídách objasnili smysl výběru prostředků a na co se 

peníze využívají. 

z diskuse: 

- část peněžních prostředků, které se takto vyberou, jde na činnost školního studentského 

klubu Kepler, který vede prof. Kolář. Činnosti klubu se bude věnovat další schůzka SRPŠ (měla 

by být do konce října, čekáme na informaci pana profesora Koláře, který Klub Kepler 

zaštituje) 

- V minulosti někteří rodiče darovali i větší částky, než 500 Kč – těmto případům jsme otevřeni, 

řeší se to pak darovací smlouvou. 

 

Zapsal: Hynek Krátký 

Kontrolu provedla a doplnila: Iveta Pařízková 


