
Zápis ze schůze zástupců SRPŠ Gymnázia Českolipská Praha 9 

Datum konání: 17. 5. 2018 

Místo konání: Gymnázium Českolipská, učebna biologie 

Přítomni: viz prezenční listina                             

Schůzi zahájila v 16:30 p. Janečková a přítomné seznámila s programem schůze 

1. Volba nového člena revizní komise 

Jelikož dosavadní členka revizní komise paní Fucsiková ukončila v souvislosti 

s ukončením studia svého dítěte členství, proběhla volba nového člena revizní komise. Na 

uvolněné místo byla jednomyslně zvolena paní Kročková. 

2. Diskuse času zahájení schůzek členů rady spolku SRPŠ 

Byl dohodnut čas zahájení schůzek zástupců spolku SRPŠ, a to takto: 

• hodinu před třídními schůzkami (v případě schůze konané v den třídních schůzek) 

• od 17:30 (v případě schůzí ostatních) 

3. Návrh na financování participativních projektů studentů 

Pan Hejhal podrobněji představil svůj návrh podmínek, za kterých by byl uskutečňován na 

minulé schůzi odsouhlasený záměr financování studentských projektů prostřednictvím 

uvolnění části finanční rezervy spolku SRPŠ (viz příloha). 

Po diskuzi, ve které převládl názor, že podpora studentských projektů je krokem 

správným směrem, který umožní dětem realizaci svých nápadů na vylepšení školního 

prostředí a tím umožní upevnění jejich vztahu k ní, a že tento efekt jednoznačně převýší 

finanční náklady s tím spojené, proběhlo hlasování o maximální výši finančních 

prostředků, které budou na tento záměr z finanční rezervy uvolněny. Hlasováním byla 

odsouhlasena částka Kč 60 000,00 (13 členů pro, 5 členů proti) 

Současně bylo dohodnuto, že budou dopracována a předložena k diskuzi v návrhu pana 

Hejhala neřešená hodnotící kritéria a že do zadání pro účastníky budou zahrnuty 

následující podmínky:  

• jako možný finanční příspěvek SRPŠ na projekt bude uvedeno rozmezí Kč 2 000,00 

až 20 000,00 

• SRPŠ si vyhrazuje právo nepřidělit finanční příspěvek žádnému z předložených 

projektů 

4. Návrh na zvýšení příspěvku SRPŠ 

Z diskuze vyplynulo, že podpora kreativních aktivit studentů a umožnění realizace 

vlastních nápadů na vylepšení školního prostředí (viz bod 3) rodiče osloví, a je proto 

dostatečným argumentem, proč částku příspěvku zvýšit na Kč 500,00. Následně bylo o 

zvýšení příspěvku na Kč 500,00 za každé dítě navštěvující školu hlasováno, návrh byl 

odsouhlasen (14 pro, 4 proti). 

5. Návrh na příspěvek na rozšíření stávajícího wifi připojení v prostorách školy a 

zajištění rychlejšího internetu 

Pan Hejhal představil rozpočet projektu na rozšíření stávajícího wifi připojení 

v prostorách školy. Náklady na projekt činí cca 90 500,00 bez DPH. Byl odhlasován 

finanční příspěvek SRPŠ ve výši Kč 20 000,00 (12 pro, 4 proti, 1 se zdržel). 



6. Změna účtu SRPŠ a způsob výběru příspěvku SRPŠ 

Byla odhlasována změna banky, u které má spolek SRPŠ účet (Česká spořitelna -> Fio 

banka).  

V této souvislosti bylo dohodnuto, že od školního roku 2018/2019 budou příspěvky SRPŠ 

vybírány přednostně poukázáním částky na účet SRPŠ (bezhotovostní platba).  

Rodiče – členové SRPŠ budou prostřednictvím třídních učitelů a aplikace Bakaweb 

požádáni o zaslání příspěvku na účet SRPŠ již počátkem školního roku. Příspěvky, které 

nebudou na účet poukázány, bude následně možné vybrat v hotovosti v rámci třídních 

schůzek v polovině listopadu. 

 

Příští schůze proběhne v září v rámci třídních schůzek prvních ročníků. 

Schůze byla ukončena v 18:00. 

 

V Praze dne 21. 5. 2018 

Zapsala: Naďa Březinová 

 


