
Zápis ze schůze Rady spolku SRPŠ Gymnázium Českolipská 

Datum konání: 4. 4. 2019 

Místo konání: Gymnázium Českolipská, učebna biologie 

Přítomní: viz prezenční listina                             

Schůzi zahájila v 16:30 p. Janečková 

1. Akce pořádané či finančně podporované SRPŠ ve školním roce 2018/2019 

Rodiče byli seznámeni s proběhlými i plánovanými akcemi: 

20. září 2018  táborák 

    výdaje  10 819,- Kč 

 září 2018   modernizace wi-fi sítě 

     výdaje   20 000,- Kč 

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

    výdaje     3 230,- Kč 

říjen 2018   příspěvek na Erasmus 

    výdaje   10 519,- Kč 

4. prosinec 2018  adventní výtvarná dílna - výroba svítících andělů 

    výdaje  5 320,- Kč 

20. prosinec 2018  Vánoční sportovní turnaj 

    výdaje  10 626,- Kč 

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

    výdaje   322,- Kč 

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

    výdaje   397,- Kč 

8. březen 2019  imatrikulační a maturitní ples 

    Kongresové centrum 

    výdaje    120 000,- Kč (40 000,- a 80 000,- Kč)  

duben - červen 2019 výtvarná dílna ? 

    výdaje   cca 10 000,- Kč 

28. červen 2019  taneční soutěž O českolipský lupínek 

    výdaje   cca 5 000,- Kč 

28. červen 2019  Českolipská olympiáda 

    výdaje   cca 20 000,- Kč 

2. Nákup párty stanu 

Byl dohodnuto provedení průzkumu trhu ohledně nákupu vhodného party stanu pro 

pořádání školních akcí. A odsouhlasena předpokládaná cena cca 4 000,- až 5 000,- Kč 

3. Organizace táboráku v příštím školním roce 

Byla diskutována realizace táboráku v příštím školním roce, předpokládaný termín jeho 

konání – 19. září 2019 od 16:00 do 19:00 hodin 



4. Informace o příjmech a výdajích 

Příspěvky školní rok 2018/2019:(na účet SRPŠ zasláno)   206 900,00Kč 

výdaje ve školním roce 2018/2019     181 233,00 Kč 

zůstatek na účtu k 31. 3. 2019      135 971,59 Kč 

Zástupci tříd obdrželi informace o úhradě příspěvků v jejich třídách. Bylo dohodnuto, že 

v rámci třídní schůzky podají rodičům informace o zaplacených příspěvcích a rovněž o 

čísle účtu SRPŠ, na které mohou ti, kteří dosud příspěvek neuhradili, úhradu provést  

5. Příspěvek na pravidelný nákup časopisu Čelisti  

Byl odsouhlasen příspěvek Kč 300,00 ročně na nákup časopisu. 

6. Předání účetnictví SRPŠ za školní rok 2017/2018 revizní komisi 

S paní Kročkovou (hospodář) bylo dohodnuto předání účetnictví za rok 2017/2018 revizní 

komisi. 

7. Realizace podpory studentských participativních projektů 

Paní Niklová představila návrh pravidel pro realizaci studentských projektů (viz příloha) 

Byl dohodnut posun termínu vyhlášení výzvy na září 2019. 

Byl projednán nový harmonogram postupu: 

 výzva na podání návrhů bude zveřejněna začátkem září 2019 

 lhůta pro odevzdání návrhů do 15. října 2019 

 prezentace projektů, hodnocení projektů a hlasování o nich se uskuteční do 

10. listopadu 2019 

 do konce listopadu 2019 proběhne schůzka s realizátory vítězných projektů 

 předpokládaná lhůta pro dokončení projektů a předání závěrečné zprávy byla 

stanovena na konec dubna 2020 

 průběžné hodnocení bude prezentováno na třídních schůzkách v dubnu 2020 

 vyhodnocení pilotního ročníku bude provedeno a zveřejněno na následujících 

třídních schůzkách 

8. Příspěvek vedení školy 

Paní ředitelka seznámila přítomné s realizovanými i chystanými projekty: 

 akce ku příležitosti 25. výročí založení školy dne 27. 9. 2019  

 instalace klimatizace (realizace v dubnu 2019) 

 obnova sociálních zařízení 

 instalace vestavěných skříní u tělocvičen 

 instalace nových nástěnek 

 výmalba všech chodeb 

 

V Praze dne 25. 6. 2019 

Zapsala: Naďa Březinová 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Studentské projekty pořádané SRPŠ Gymnázia Českolipská – Výzva k podávání projektů a 

pravidla pro žadatele (návrh) 


