
Zápis ze schůze SRPŠ dne 18.5.2022 
 

Předsedající: M. Cebecauer 

Přítomno:  16 ČLENŮ  

Nepřítomni: 4 (omluveni: Petra Encinas, Gabriela Sikorová) 

1. Na úvod se představil nový předseda SRPŠ pan Marek Cebecauer 

2. Paní ředitelka I. Landsingerová poděkovala za výběr příspěvků od rodičů do fondu SRPŠ a 

informovala o důležitosti tohoto zdroje pro financování veškerých vícenákladů. V návaznosti 

požádala o naše vyjádření k možnosti čerpání mimořádných výdajů z fondu: 

a) Na příští školní rok se o 34% zvýší náklady na pronájem plaveckých drah na Strahově, kam 

chodí přihlášení studenti 4. ročníků v rámci hodin TV - předpokládaná suma nad původní 

rozpočet je cca 11 tis./rok 

b) Škola je členem exkluzivního spolku 11 středních škol z celého světa Montgomery Bell 

Academy International Symposium (https://gjk.cz/montgomery-bell-academy-international-

symposium-2022-konkurz/ ), který umožňuje 2 vybraným studentům z 2. a 3. ročníků (resp. 

R6A nebo R7A) pod vedením 1 pedagoga od října do dubna pracovat na zadaném projektu 

online spolu se studenty z ostatních členských škol a na závěr vycestovat na týden do 

hostující země na symposium. Nově je každá členská škola povinná uhradit roční členský 

poplatek ve výši 2000 USD.  

c) Nově byla vytvořena Severoevropská odnož této organizace (NORTH EUROPE SCHOOLS 

SYMPOSIUM), jejíž je GJK také členem a kde za stejných podmínek mohou pracovat na 

projektu a poté vycestovat další 2 studenti a 1 pedagog, zde je roční poplatek 1000 GBP. 

Dále nás paní ředitelka informovala o čerpání prostředků z fondu SRPŠ na ocenění výjimečných 

studentů a maturantů a o příjmu z prodeje vstupenek na ples GJK, který bude po odepsání 

nákladů poukázán na účet SRPŠ. 

3. Na GJK je momentálně přijato 5 studentů z Ukrajiny a 2 další nastoupí od 9/22- škola na tyto 

studenty nemá žádné náklady. 

4. Projednání rozpočtu SRPŠ, výběr příspěvků byl úspěšný- 293 tis. Kč, ale za loňský rok byly 

velké mimořádné náklady na ICT vybavení, stávající zůstatek na účtu SRPŠ při GJK je cca 500 

tis. Kč. Rozpočet bude dostatečný pro jednorázové financování potřeb školy uvedených 

v bodu 2 a), b), c). 

5. a) Hlasování o proplacení zvýšených nákladů na pronájem plaveckých drah na stadionu 

Strahov z fondu SRPŠ pro šk. rok 2022/23: 16 hlasů pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

b) hlasování o jednorázovém proplacení ročního členského poplatku do exkluzivního 

celosvětového sdružení 11 středních škol světa Montgomery Bell Academy International 

Symposium ve výši 2000 USD: 15 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti 

c) hlasování o jednorázovém proplacení ročního členského poplatku do (NORTH EUROPE 

SCHOOLS SYMPOSIUM ve výši 1000 liber: 16 hlasů pro, 0 proti 

https://gjk.cz/montgomery-bell-academy-international-symposium-2022-konkurz/
https://gjk.cz/montgomery-bell-academy-international-symposium-2022-konkurz/


6. Sociální a grantová komise – v proběhlém školním roce byla schválena jedna žádost o 

sociální příspěvek na jazkyový kurz pro studentku z 2.C ve výši 4000 Kč. 

7. Žádosti o proplacení pomůcek na výmalbu podaly 2 třídy - 3.C , kde byl schválen příspěvek 

2700 Kč a třída 1.C, kde zatím žádost nebyla schválena, ale pravděpodobně bude po úpravě 

žádosti dle pravidel uznán příspěvek ve výši 1500 Kč. 

8. Pan předseda Cebecauer navrhuje pro příští rok setkání SRPŠ na září, prosinec a květen. 

Také informoval přítomné zástupce tříd o potenciální změně bankovního účtu SRPŠ.  

9. Diskutována výzva k lepšímu informování rodičů při třídních schůzkách o činnosti SRPŠ a 

způsobu využívání finančních prostředků, také vhodnost apelování na rodiče, aby zvážili 

možnost sponzorského daru škole. 

Pan předseda se zavázal připravit k prosincovým třídním schůzkám tištěný leták o těchto 

tématech, který by se rozdával na tř. schůzkách. 

 

10. Rozloučení a poděkování bývalé předsedkyni paní Ivetě Pařízkové.  

Příští setkání výboru SRPŠ se bude konat v září 2022, termín bude upřesněn. 

V Praze, 18.5.2022. 

 

Zapsala: Pavla Rausová 

Kontrolu proved a doplnil: Marek Cebecauer 

 

 

 


