
Zápis ze schůzky SRPŠ Gymnázia Českolipská Praha 9 

Datum konání: 12. 4. 2018 

Místo konání: Gymnázium Českolipská, učebna biologie 

Přítomní: viz prezenční listina                             

Schůzi zahájila v 17:00 p. Janečková. 

1. Organizace táboráku dne 20. 9. 2018 

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích ročníků, kdy závěrečný úklid probíhal až 

v pozdních večerních hodinách a za nedostatečného osvětlení, dojde tentokrát k časovému 

posunu konání akce. Její zahájení je stanoveno na 17:00, ukončení na 19:00. 

Byly rozděleny přípravné práce a nákupy surovin. Konkrétní množství surovin 

pořizovaných pro občerstvení sdělí zapsaným dobrovolníkům před konáním akce paní 

Janečková.   

Sraz dobrovolníků z řad členů rady SRPŠ bude cca v 15:00, kdy budou na místě zahájeny 

přípravy (s sebou prosíme přinést krájecí prkénka, nože, mísy). 

Předběžně byla paní ředitelkou odsouhlasena možnost oslovit studenty s výzvou pomoci 

s pracemi při zajišťování večera a závěrečného úklidu (odměnou za pomoc pro ně 

přislíbena drobná úleva dle uvážení paní ředitelky) 

 

2. Příspěvek vedení školy 

Paní ředitelka členy rady spolku SRPŠ informovala o svém potvrzení ve funkci na dalších 

6 let a o připravovaných investičních záměrech týkajících se školy: 

• Instalace výtahu (bezbariérový přístup) – dotace na jeho pořízení je připravena 

k čerpání, dokončení akce je plánováno do konce tohoto roku 

• Nástavba s vestavbou učeben estetické výchovy – projekt je ve fázi zaměření a 

přípravy projektové dokumentace 

• Instalace kamer ve společných prostorách školy – podána žádost na Úřad pro 

ochranu osobních údajů a řešena soutěž na projekt instalace 

• Rozšíření stávajícího wifi připojení v prostorách školy a zajištění rychlejšího 

internetu  

V rámci diskuze byl položen dotaz ohledně ohlasů na každoročně organizované 

zájezdy do Velké Británie. Dle sdělení paní ředitelky jsou ohlasy pozitivní, rovněž 

vyučující účastnící se těchto zájezdů pozitivně hodnotí jak náplň zájezdů, tak 

spolehlivost pořádající agentury. Do budoucna nejsou zvažovány změny. 

3. Změna účtu SRPŠ 

Vzhledem ke zvyšujícím se poplatkům za vedení účtu a za provádění transakcí bylo 

přikročeno ke změně banky (Česká spořitelna -> Fio banka).  

V této souvislosti budou od školního roku 2018/2019 příspěvky SRPŠ vybírány 

poukázáním částky na účet SRPŠ. (bezhotovostní platba). 



4. Návrh na financování participativních projektů studentů 

Pan Hejhal předstoupil s návrhem na rozpuštění části finanční rezervy spolku SRPŠ na 

participativní projekty studentů.  

Proběhlo hlasování o tom, zda ideu studentských projektů podpořit.  

Výsledek hlasování: 17 pro, 4 zúčastnění se zdrželi. 

Vzhledem k názorovým rozdílům, které vyplynuly z další diskuze tohoto tématu, bylo 

dohodnuto, že bude svolána schůze na červen, na které budou podrobnosti a výše 

uvolněné částky dále diskutovány. 

5. Webové stránky SRPŠ 

Členové rady spolku SRPŠ byli informování o zřízení webových stránek SRPŠ 

(http://srps.ceskolipska.cz/), které umožní lépe představit činnost spolku a získávat 

zpětnou vazbu a náměty k další činnosti od rodičů i studentů školy. 

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

zajištění rychlejšího internetu 

Pan Hejhal představil návrh na poskytnutí příspěvku škole na rozšíření stávajícího wifi 

připojení v prostorách školy. V rámci diskuze bylo dohodnuto, že tento návrh bude 

projednán až po vyhotovení projektu a stanovení předpokládaných finančních nákladů na 

tuto akci. 

7. Návrh na zvýšení příspěvku SRPŠ 

Pan Hejhal představil návrh na zvýšení příspěvku na Kč 500 za každé dítě navštěvující 

školu. Tento návrh bude diskutován na příští schůzi. 

 

V 17:40 byla schůze ukončena. 

 

 

V Praze dne 12. 4. 2018 

Zapsala: Naďa Březinová 

 

http://srps.ceskolipska.cz/

