
Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 

ze dne 19. dubna 2022 

Přítomni : viz prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (J. Kozáková), ověřovateli zápisu (A. Sýkora) a programu schůze - viz 
níže. 
Hlasování : ANO 13 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 
 

Program : 
1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Stav účtu KRPŠ. 
3. Stav vybírání a utrácení příspěvků KR. 
4. Různé   

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 

Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 19.04.2022 – 673 147,- Kč 

Ad 3) Stav vybírání a utrácení příspěvků KR 

Příjmy: 
Od minulého setkání KRPŠ se vybraly kompletní příspěvky v 5.A.  
Vyskytly se dva případy opakovaného zaplacení příspěvku KRPŠ, po domluvě se příspěvek převede 
do příštího školního roku.  

Výdaje: 
Třídním v kompletně vybraných třídách byly vyplaceny odměny 3 000,- Kč na teambuilding, celkem 
45 000,- Kč. Některé třídy se rozhodly věnovat příspěvek na Ukrajinu. 
Proplacena faktura na Pasco (dovybavení interaktivní učebny – Fy, Che, Bio) – 88 160,- Kč. 
Proplaceno první číslo školního časopisu Element – 7 260,- Kč. 
Proplacen příspěvek na Hockey show na zajištění průběhu akce a ceny pro studenty – 5 000,- Kč 
(schváleno per rollam) 

Ad 4) Různé  

Element 
Další číslo časopisu Element se nechá vyrobit v počtu o 50 ks vyšším – tj. 250 ks. Počet čísel časopisu, 
které chce KRPŠ proplácet, bude v počtu max. 4 – 5 čísel ve školním roce. 

Hlasování : ANO 13 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Kontaktní osoba pro redakční radu časopisu Element – Jiří Hanzal. 

 
 



Knižní poukázky 
Do konce týdne dodá D. Cejpková knižní poukázky 360 ks x 100 Kč pro studenty – každá třída 
v hodnotě 2 000,- Kč (nakladatelství Academia – stejně jako v loňském roce). Spolu s poukázkami 
přidá nakladatelství několik knih dle svého výběru. 

Dárky pro maturanty 
KRPŠ se bude podílet (jako minulý rok) na dárcích pro maturanty: 

- propisky 110 ks (zařídí předseda R. Kopecký) 
- ročenky v počtu 100 ks (patří do pravidelně proplácených akcí) 
- finanční odměny pro maturanty za vyznamenání při maturitě (1 000,- Kč), samé jedničky při 

maturitě (2 000,- Kč), samé jedničky na vysvědčení po celou dobu studia (10 000,- Kč) 
- obálky na finanční odměny pro maturanty – zajistí M. Horáková a J. Hanzal 

Hlasování : ANO 13 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Předání maturitních vysvědčení proběhne 03.06.2022 v Atriu. 

Maturitní ples 
Prodány vstupenky za 349 704,- Kč. Zbývá větší množství neprodaných lístků 
P. ředitel přislíbil dát na web připomenutí k prodeji vstupenek. 

Leták KRPŠ 
Domluveno, že se leták nebude dále upravovat a bude v aktuální podobě vyvěšen ve škole. 

Stanovy 
Proběhla krátká debata o návrhu stanov KRPŠ. Zástupci Klubu byli informováni, že návrh nových 
stanov je již připraven (uvedeno již na minulém jednání KRPŠ). 

Schválení zástupců KRPŠ 
Na prvních třídních schůzkách v každém školním roce znovu odsouhlasit ve třídách zástupce KRPŠ. 

Spojení jednání KRPŠ a třídních schůzek 
Zástupci KRPŠ diskutovali možnost spojit do budoucna některé termíny jednání Klubu s třídními 
schůzkami. V úvahu připadá setkání KRPŠ v den třídních schůzek po jejich ukončení. 

Zahradní slavnost 
P. ředitel seznámil KRPŠ s předběžným termínem Zahradní slavnosti – předposlední týden v červnu 
(21. nebo 23. června). Ve stejném termínu proběhne jednání KRPŠ. 

 
Příští schůzka Výboru KRPŠ bude v den Zahradní slavnosti (předběžně 21. nebo 23.06.2022) 
ve studovně GNP 
 

 

Zapsala J. Kozáková    ………………….……………..…………… 

 

Ověřil A. Sýkora    ………………….……………..…………… 


