
Zápis ze schůze Rady spolku SRPŠ Gymnázium Českolipská 

Datum konání: 15. 11. 2018 

Místo konání: Gymnázium Českolipská, učebna biologie 

Přítomní: viz prezenční listina                             

Schůzi zahájila v 16:30 p. Janečková 

1. Uvítání zástupců nových tříd 

1. A Jana Peterková (Vladimíra Kolaříková)  

1. B MUDr. Eva Dědicová (Lucie Kovářová) 

1. G Mgr. Natálie Linerová (Hana Tomášková) 

2. Volba členů orgánů Rady spolku 

Proběhla volba členů Výboru Rady spolku. Za odcházející členy byli navrženi noví 

kandidáti. Následně bylo přistoupeno k volbě členů Výboru Rady spolku. Hlasování bylo 

přítomno 19 členů Rady spolku. Navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně. 

Složení nově zvoleného Výboru Rady spolku: 

předseda:  Helena Janečková, 6. B 

1. místopředseda Hana Maříková, 2. B 

2. místopředseda Zdislava Vaníčková 

hospodář  p. Kročková, 2. B 

zapisovatel Naďa Březinová, 7. B  

revizní komise (3 členové)  

1. p. Linerová, 1. G 

   2. p. Ungermanová, 5. A  

   3. p. Kepáková  

Nově zvolené revizní komisi bylo předáno účetnictví za rok 2016/2017. 

Všichni členové Rady spolku byli poučeni, že je třeba zajistit, aby v kmenových třídách 

proběhly nové volby třídních zástupců – členů Rady spolku. 

3. Výběr příspěvků 

Byla podána informace o způsobu výběru příspěvků: příspěvky ve výši Kč 500,- za 

každého studenta budou vybírány bezhotovostním převodem na účet SRPŠ, termín pro 

jejich úhradu je stanoven do 30. 11. každého školního roku. V letošním roce je tato lhůta 

posunuta do 15. 12. 2018. Jako variabilní symbol bude v příkazu k úhradě uváděno 

evidenční číslo studenta, do poznámky bude uváděno jeho jméno. V této souvislosti je 

třeba zdůraznit, že všichni členové spolku musí potvrdit souhlas s užitím čísla studenta 

pro účely identifikace platby příspěvku v aplikaci Bakaweb. 

4. Seznámení s výsledky hospodaření za školní rok 2017/2018 

Příspěvky školní rok 2017/2018: 

vybráno na třídních schůzkách   166.800,-- Kč 

dovybráno přes třídní učitele    28.800,-- Kč 



posláno na účet SPRŠ:     21.500,-- Kč 

celkem se vybralo      217.100,-- Kč 

  

Výdaje školní rok 2017/2018:   190.247,- Kč 

 

zůstatek na účtu k 31. 8. 2018:   114.741,- Kč 

zůstatek v pokladně k 31. 8. 2018: 11 596, -Kč 

celkem      126.337,- Kč 

Zpráva o hospodaření byla hlasováním schválena. 

5. Nákup party stanu 

Bylo odsouhlaseno pořízení nového party stanu. 

6. Stanovy spolku 

V rámci diskuze návrhu Stanov byly do jejich textu zapracovány připomínky. 

O jednotlivých úpravách návrhu a následně o celém návrhu Stanov bylo hlasováno. 

Výsledné znění Stanov bylo všemi přítomnými členy jednomyslně schváleno. Schválené 

znění Stanov tvoří přílohu tohoto zápisu. 

7. Realizace podpory studentských participativních projektů 

Byl projednán harmonogram postupu: 

• výzva na podání návrhů bude zveřejněna v lednu 2019 

• během dubna budou přiděleny finanční prostředky vybraným projektům 

• předpokládá se, že lhůta pro dokončení projektů bude stanovena na konec června 

2019 

• vyhodnocení pilotního ročníku bude provedeno a zveřejněno do listopadu 2019 

Byl sestaven tým z řad členů Rady spolku pro práci na tomto projektu ve složení 

p. Niklová, p. Maříková, p. Vaníčková, p. Taufer, p. Hořák, p. Janečková. Další 

dobrovolníci jsou vítáni. 

8. Seznámení s návrhem rozpočtu a plánovaných akcí na školní rok 2018/2019 

 

září 2018   cyklistický kurz sexty + 2.G 

výdaje   0 Kč (byly použity odměny z olympiády nevyužité 

kvůli dešti) 

 září 2018   Erasmus (příspěvek p. Gottfriedové) 

     výdaje 10 519,- Kč 

 září 2018   wi-fi síť 

     výdaje 20 000,0- Kč 

21. září 2018  táborák 

    výdaje      10.819,- Kč 

21. říjen 2018  podzimní výtvarná dílna (náramky, náhrdelníky)  

    výdaje    3.230,- Kč 

4. prosinec 2018  adventní výtvarná dílna - výroba svítících andělů 

    výdaje   cca 10.000,- Kč 



17. prosinec 2018  příspěvek na vánoční koncert 

    výdaje   cca 10.000,- Kč 

20. - 21. prosinec 2018 Vánoční sportovní turnaj 

    výdaje   cca 10.000,- Kč 

5..- 11. leden 2019 lyžařský kurz kvint+1.G (celkem 3 třídy) 

    výdaje   cca 1.500,- Kč 

25. - 30. březen 2019 lyžařský kurz sekundy (celkem 2 třídy) 

    výdaje   cca 1.000,- Kč 

8. březen 2019  imatrikulační a maturitní ples 

    Kongresové centrum 

    výdaje   120.000,-- Kč (40.000,- a 80.000,- Kč)  

březen 2019  velikonoční výtvarná dílna 

    výdaje   cca 10.000,-- Kč 

červen 2019  taneční soutěž O českolipský lupínek 

    výdaje   cca 5.000,- Kč 

27. červen 2019  Českolipská olympiáda 

    výdaje   cca 20.000,- Kč 

 

Další plánované aktivity:   

malý party stan     . cca  4.000,- Kč 

plánované výdaje na školní rok 2017/2018celkem 236.068,--Kč 

 

Návrh rozpočtu byl hlasováním jednomyslně schválen 

9. Příspěvek vedení školy 

Paní ředitelka seznámila přítomné s nově realizovanými i chystanými projekty: 

• wi-fi síť (v provozu) 

• realizace výtahu (před kolaudací) 

• střešní nástavba.(momentálně je již vybrána firma a řeší se povolení) 

• klimatizace (mělo by být realizováno do léta 2019) 

 

V Praze dne 19. 11. 2018 

Zapsala: Naďa Březinová 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Stanovy spolku s názvem „Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Českolipská Praha 9, 

z.s.“ 

 


