
Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 

ze dne 03. října 2018 

Přítomni : viz. prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (L. Mikušová), ověřovateli zápisu (M. Horáková) a programu 

schůze - viz. níže. 

Program : 

1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Stav účtu KRPŠ. 
3. Nové žádosti o příspěvky. 
4. Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019. 
5. Různé.   

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 14/0/0 (100% / 0% / 0%) 

Ad 5) Různé 

• Místopředsedkyně KRPŠ M. Horáková přivítala nové členy pí Cejtkovou a pí 
Stehlíkovou. 

• Dále předložila přehled čerpání knižních poukazů v jednotlivých třídách. 

• Informovala o nákupu čítanek prof. Emanovskou pro školní knihovnu (již 
odsouhlasených 5.000,-Kč). 

• Proběhla krátká diskuze o maturitním plesu 2019. P. ředitel informoval o mírném 
navýšení cen vstupenek (stání 250,-Kč/sezení 350,-Kč). Ples bude zcela v režii KRPŠ. 
Ples proběhne 21.2.2019. 

• Předseda podepsal se spol. Fan&Tom s.r.o. nájemní smlouvu na pronájem Lucerny vč. 
zajištění servisu během plesu. Cena 239 900,-Kč. 

Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 03.10.2018 – 386.111,14 Kč 

Ad 3) Nové žádosti o příspěvky  

• Žádost o finanční příspěvek "hokejová výstroj"-do 20 000,-Kč. 
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 15/0/0 (100% / 0% / 0%) 
 

• Žádost na finanční příspěvek prof. Pacákové CERN-500,-Kč. Příspěvek se bude týkat 
pouze dětí, jejich rodiče jsou členy KRPŠ. 
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 13/2/0 (87%/13%/0%) 
 
 



• Návrh nevyčerpaný finanční příspěvek na výtvarný kurs Varvažov-přesun na výtvarný 
materiál-5 000,-Kč. 
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 15/0/0 (100% / 0% / 0%) 

Ad 4) Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019. 

• po kratší diskuzi o Seznamu pravidelně proplácených akcí bylo hlasováno o sloučení 
nepovinných seminářů pro sexty, nepovinné matematiky pro primy a REPETICE do 
položky „KROUŽKY“- sloučená částka k čerpání je 68 000,-Kč. Bude vypracován a 
podepsán dodatek darovací smlouvy (zajistí Horáková + Kopecký) 
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 15/0/0 (100% / 0% / 0%) 

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z 14.06.2018. 

• J. Dobřemysl, časopis Element – pokračuje 

• L. Simerová, elektronické knihy - pokračuje 

• R. Kopecký připraví GDPR pro členy klubu, T: 14.11.2018 

• M. Horáková, logo KRPŠ - připraví návrhy do 14.11.2018 

Ad 5) Různé 

• ředitel M. Kašpar se bude informovat jak funguje Agenda 21 na Praze 3-možná 
revitalizace parku před školou 

• oplocený prostor před budovou školy bude osazen lavičkami 

 

 

Příští schůzka Výboru KRPŠ bude ve středu 14.11.2018 v 16:30-45 hod. 
 

 

Po ukončení schůzky Výboru jsme si šli prohlédnout nově vymalované učebny na základní 

škole.  

 

Zapsala L. Mikušová a R. Kopecký  ………………….……………..…………… 

 

      ………………….……………..…………… 

 

ověřila M. Horáková    ………………….……………..…………… 


