
Zápis ze schůze SRPŠ dne 21.9.2022 
 

Předsedající: M. Cebecauer 

Přítomno:  14 ČLENŮ  

Nepřítomni: 6 (omluveni: Monika Pištěláková, Gabriela Sikorová, Petr Janeček) 

1. Na úvod se přivítali noví členové Výboru SRPŠ GJK 

2. Byl představen rozpočet za rok 2021/2022 (jenom do 30.6.2022). Pan Houfek připravil 

komentář k čerpání rozpočtu. Byl prodiskutován obecný návrh na rozpočet pro rok 

2022/2023. Nový rozpočet bude prodiskutován s paní ředitelkou 11.10.2022. Oba rozpočty – 

závěrečný pro rok 2021-2022 a návrh pro rok 2022/2023 budou navrženy k schválení na 

schůzi v prosinci. 

a) Diskuse o novém rozpočtu byla živá, různý členové Výboru (napr. Paní Raušová, Kohoutková, 

Jirsová, pánové Krátký a Melničuk) vyjádřili názory k způsobu čerpání z rozpočtu SRPŠ GJK. 

Tyto názory se různili od plné volnosti čerpání pro pani ředitelku (v mezích rozpočtu) po 

částečnou regulaci položek nad určenou mez. Výsledkem bylo hlasování o povinném 

souhlasu výboru SRPŠ u všech částek na 50.000,- Kč (14 za, 0 proti, 0 proti). Ve většině 

případů se očekává hlasování formou per rollam. 

b) Pani ředitelka na schůzce o rozpočtu dne 11.10. 2022 souhlasila s potvrzováním položek nad 

20.000,- Kč předsedou Výbory SRPŠ. Upravený rozpočet pro rok 2022/2023 bude předložen 

Výboru SRPŠ na schůzce v prosinci 2022. 

3.   Vybírání příspěvku 500 Kč od rodičů: hlasováním bylo zjištěno, že přetrvává zájem o výběr 

příspěvku v hotovosti na schůzkách SRPŠ (5 hlasů) a zároveň je zájem o výběr prostřednictvím 

převodu na účet (4 hlasy). Výbor SRPŠ doporučil povolit obě možnosti i pro rok 2022/2023. 

4. Žádosti o proplacení pomůcek na výmalbu podala třída 1.C, kde byla žádost po úpravách 

schválena. 

5. Vedla se diskuse o fungování Klubu Kepler a možnosti oddělit fungování Klubu od SRPŠ (zatím 

je výběr příspěvku na Klub Kepler součástí příspěvku na SRPŠ). Členové výboru osloví rodiče, aby 

se informovali o zajmu dětí o tento Klub a jejich povědomí o jeho aktivitách. Předseda požádá 

pana prof. Koláře o vyúčtování za minulý školní rok. Diskuse bude pokračovat na prosincové 

schůzce. 

Příští setkání výboru SRPŠ se bude konat v 7.12. 2022. 

V Praze, 21.9.2022. 

 

Zapsal: Marek Cebecauer 

Kontrolu proved a doplnil: Marek Cebecauer 


