
Komentář k návrhu rozpočtu SRPŠ GJK na rok 2020/2021 
 

Vzhledem k tomu, že se ve školním roce 2019/2020 neutrácelo tolik, kolik se předpokládalo, 

a výnosy byly oproti předpokladu vyšší, činil zisk SRPŠ celkem 253 511,71 Kč. 

Proto jsme se po dohodě s paní Landsingerovou rozhodli navýšit některé položky rozpočtu a 

navrhli jsme v rozpočtu na rok 2020/2021 ztrátu ve výši 292 700,00 Kč.  Je dobré si uvědomit, že na 

účtech SRPŠ je aktuálně 1,25 mil. Kč a měli bychom tyto prostředky použít v zájmu našich dětí.  

Návrh rozpočtu vznikl před tím, než SRPŠ dostalo návrh na pořízení pomůcek pro chemii v hodnotě 

106 500 Kč + notebooky za 80 000 Kč a také než vznikl požadavek přispět Klubu Kepler na 

kofinancování klubem pořízených věcí ve výši 30%, což dělá cca 82 000 Kč, jak bylo odsouhlaseno na 

minulé schůzi SRPŠ. Měli bychom tedy zvážit, zda návrh na pořízení pomůcek pro chemii podpoříme 

a jakým způsobem se objeví všechny tyto náklady v rozpočtu, tj. zda ještě nezvážit i případné 

navýšení některých položek.  Část těchto nákladů bude pokryto z adresných darů na chemii, které 

nebyly dosud čerpány, jde o 10 000 Kč z roku 2019. 

V původním návrhu rozpočtu došlo oproti školnímu roku 2019/2020 k navýšení především 

v následujících položkách: 

1) Prostředí školy / vybavení učeben (celkem navrhnuto 150 tis. Kč) 

je třeba dovybavit jednu učebnu (největší položka je interaktivní tabule za cca 120 

tis. Kč), jinak se počítá s drobnějšími výdaji podle návrhu jednotlivých tříd, případně 

sem lze začlenit část nákladů na pořízení pomůcek pro chemii  

 

2) IT vybavení a služby (celkem navrhnuto 150 tis. Kč) 

plánuje se pořízení tabletů k využití při výuce matematiky a dalších předmětů 

(předpoklad cca 80-100 tic. Kč), dále sem patří případné náklady na notebooky 

(80 tis. Kč) a rozhraní Go!Link (20 tis. Kč) navrhovaných pro chemii.   

 

3) Propagace školy (celkem navrhnuto 170 tis. Kč) 

zde je největším nákladem členství v Klubu Kepler při GJK, který odhadujeme kolem 

90  tis. Kč, dále sem patří náklady na odměny studentům, kteří pomáhají s organizací 

cyklu přednášek Symposion (loni 17100 Kč), případně registrační poplatky na soutěže 

(loni např. MEP na Maltě 31 782 Kč) a drobné další výdaje; protože letos řada těchto 

akcí pravděpodobně odpadne, daly by se sem dát část dodatečných nákladů na Klub 

Kepler odsouhlasených na schůzi SRPŠ 

 

4) Sport /sportovní akce 

i zde došlo k mírnému navýšení, plánuje se nakoupení vybavení na lyžařské kurzy 

apod., opět by se sem dala pravděpodobně dát část dodatečných nákladů na Klub 

Kepler odsouhlasených na schůzi SRPŠ podle toho, na co se nakonec použijí 

 

 

 



Naopak ke snížení nákladů došlo v položkách: 
 

5) Podpora studia 
sem patří náklady na odměny (většinou knižní poukázky a stipendia) pro studenty za 
dobré studium a další drobné náklady kolem maturit, Symposionu, programu DofE 
apod., loni byly náklady celkem 52 786 Kč, proto se navrhlo snížení předpokládaných 
nákladů ze 100 tis. Kč na 70 tis. Kč 
 

6) Kultura + věda + vzdělávání 
tato položka nebyla loni čerpána, protože se náklady spojené s kulturními a dalšími 
akcemi dají často zařadit do jiných položek, především do položek Podpora studia, 
Společenské akce a Soutěže (odměny + náklady)  
rozhodli jsme se tuto položku úplně zrušit a v návrhu rozpočtu tedy není 

 
Ostatní položky v návrhu rozpočtu zůstali beze změny oproti roku 2019/2020.  


