
Zápis z jednání SRPŠ GJK     

datum: 1.12.2021 od 18:15  

místo: Sborovna GJK 

 

účastníci - 14členů výboru včetně předsedkyně Ivety Pařízkové  

                 - účetní Karel Houfek  

nepřítomni – Radek Matějek (R1.A) , Laura Kopecká (R2.A), Bedřichová Blanka (R6.A),  

                         Marková Lenka (2.A), Andrea Culková (3.C), Dana Klímová (4.C) 

 

1. Spolupráce s Klubem Kepler.  Před termínem dnešního zasedání proběhlo hlasování per rollam 

ohledně uhrazení členských příspěvků  do tohoto Klubu z fondu SRPŠ (členem jsou všichni 

studenti gymnázia):  

Hlasování : Pro 18 , Proti 1 , Zdržel se 1  

 

2. Výběr příspěvků na SRPŠ ve školním roce 2021-22 by bylo vhodné  dokončit do konce 

kalendářního roku 2021. Příspěvky se vybírají v různých třídách různým způsobem, v hotovosti i 

bezhotovostně. Zástupci tříd mají na starost výběr ve svých třídách, vybíráme od všech studentů, 

protože všichni studenti potom vybrané peníze čerpají. Odpuštění platby ze sociálních  se řeší 

individuálně z třídním učitelem a předsedkyní výboru. 

 

3. Prosíme zástupce z jednotlivých tříd ať ve svých třídách připomenou možnost věnovat škole 

sponzorský dar. Dar lze směřovat k obecnému využití dle potřeby školy i ke konkrétnímu účelu. 

Dar musí být identifikovatelný (jméno a třída studenta), vystavujeme darovací smlouvy – řeší se 

individuálně s předsedkyní výboru. 

 

4. Prosíme prof. Koláře/radu Klubu Kepler  o aktualizaci informací na webových stránkách Klubu.  

Je nám známo, že prof. Kolář informuje o činnosti klubu studentské  zástupce ze všech tříd,  

nicméně stručná aktualizovaná informace na webu bude dobrým zdrojem informace i pro rodiče, 

zvláště z prvních ročníků .   

 

5. Proběhlo hlasování o rozpočtu na školní rok 2021/2022. Rozpočet je schodkový,                              

čerpá z  v předchozích letech uspořených,  prostředků.  Kromě dokončování nových učeben se 

investovalo, i vzhledem k probíhající epidemii,  hlavně do IT vybavení. 

       Hlasování : Pro 14 , Proti 0 , Zdržel se 0  

 

6. Protože stávající předsedkyně paní Iveta Pařízková bude letos ve své funkci končit, proběhla 

volba nového předsedy SRPŠ.  Zvolen byla pan Marek Cebecauer, zástupce R3.A. 

Pan Cebecauer bude novým předsedou výboru od 1.3.2022. 

Hlasování : Pro 13 , Proti 0 , Zdržel se 1 

Bude ještě další příležitost, ale paní Pařízkové za její práci už teď velmi děkujeme.  

 

7. V diskusi bylo jako důležité aktuální téma debatována problematika duševního zdraví v období 

epidemie covid. Opatření s epidemií spojená dopadají negativně na studenty, rodiče i učitele.  

V případě potřeby školy , SRPŠ je připraveno podpořit jakékoliv aktivity směřující k minimalizaci 

těchto negativních vlivů.  

 

 



Usnesení: Novým předsedou SRPŠ od 1. 3. 2017 byl zvolen pan Marek Cebecauer.  

 

Příští setkání výboru SRPŠ se bude konat na konci března  2022, termín členům výboru bude 

upřesněn. 
 

Zapsal: Pavel Šnajdr  

Kontrolu provedla a doplnila: Iveta Pařízková 


