
Zápis za schůzky SRPŠ Gymnázium Českolipská 

Datum konání: 9. 11. 2017 

Místo konání: Gymnázium Českolipská, učebna biologie 

Přítomní: viz prezenční listina                             

Schůzi zahájila v 16:00 p. Spilková. 

1. Uvítání zástupců nových tříd 

1. A MUDr. Hana Maříková  

1. B Mgr. Hana Žambochová (Miroslava Kročková) 

1. G Monika Řehořková (Lenka Budková) 

2. Seznámení s výsledky hospodaření za školní rok 2016/2017 

Příspěvky školní rok 2016/2017: 

vybráno na třídních schůzkách   165.000,-- Kč 

dovybráno přes třídní učitele    30.000,-- Kč 

posláno na účet SPRŠ:     20.750,-- Kč 

celkem se vybralo      215.750,-- Kč 

  

Výdaje školní rok 2016/2017:   219.121,- Kč 

 

zůstatek na účtu k 31. 8. 2017:   102.826,- Kč 

zůstatek v pokladně k 31. 8. 2017:         680,- Kč 

celkem      103.506,- Kč 

3. Volba rady spolku 

Vzhledem k tomu, že předsedkyně a někteří členové rady spolku ukončili v souvislosti 

s ukončením školní docházky svých dětí výkon svých funkcí, byli na uvolněné funkce 

navrženi noví kandidáti. Následně bylo přistoupeno k volbě rady spolku. Hlasování bylo 

od začátku schůze přítomno 19 členů, při hlasování o členech revizní komise se počet 

hlasujících zvýšil na 21 členů. Navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně. 

Složení nově zvolené rady spolku: 

předseda:  Helena Janečková, 5. B 

1. místopředseda Martin Hejhal, 2. B 

2. místopředseda Hana Maříková, 1. A 

hospodář  Dita Lejsková, 7. B 

zapisovatel Naďa Březinová, 6. B  

revizní komise (3 členové)  

1. p. Florianová  

   2. Jana Fucsiková, 4. G  

   3. Martina Ungermanová, 4. A  

Nově zvolené revizní komisi bylo předáno účetnictví za rok 2015/2016. 

Po volbě se předsedání schůze ujala nově zvolená předsedkyně paní Janečková. 



4. Hlasování o návrhu rozpočtu a plánovaných akcí na školní rok 2017/2018 

Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen. 

září 2017   cyklistický kurz sexty + 2.G 

    výdaje   ???,- Kč (budou upřesněny) 

21. září 2017  táborák 

    výdaje          8.580,- Kč 

31. říjen 2017  Halloweenský ples -  akce Studentského senátu  

    výdaje  cca  4.000,- Kč  (bude doúčtováno) 

14. prosinec 2017  vánoční výtvarná dílna - výroba svítících stromečků z příze  

    výdaje   cca 5.000,- Kč 

19. prosinec 2017  příspěvek na vánoční koncert 

    výdaje   cca 8.000,- Kč 

21. - 22. prosinec 2017 vánoční sportovní turnaj 

    výdaje   cca 10.000,- Kč 

6..- 12. leden 2018 lyžařský kurz kvint+1.G (celkem 3 třídy) 

    výdaje   cca 1.500,- Kč 

3. - 9. březen 2018  lyžařský kurz sekundy (celkem 2 třídy) 

    výdaje   cca 1.000,- Kč 

23. březen 2018  imatrikulační a maturitní ples 

    Kongresové centrum 

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

únor-červen 2018  další 2 výtvarné dílny 

    výdaje   cca 10.000,-- Kč 

červen 2018  taneční soutěž O českolipský lupínek 

    výdaje   cca 5.000,- Kč 

28. červen 2018  Českolipská olympiáda 

    výdaje   cca 20.000,- Kč 

 

Další plánované aktivity:   

rozšíření školní knihovny – zasklené skřínky, apod. cca  5.000,- Kč 

raclette grill (starý při táboráku vyhořel)   cca  2.000,- Kč 

plánované výdaje na školní rok 2017/2018celkem 200.080,--Kč 

5. Volba třídního zástupce a výběr příspěvku 

Zástupci SRPŠ z jednotlivých tříd byli upozorněni, že během třídní schůzky ve třídě musí 

proběhnout nová volba zástupce třídy v SRPŠ.  Zároveň byli seznámeni s pravidly pro 

výběr příspěvků SRPŠ ve svých třídách. 

6. Diskuse 

1. diskutovány zkušenosti z první akce Školního senátu, na kterou SRPŠ věnovalo 

příspěvek – Helloweenský ples.  

o akci lze hodnotit jako relativně úspěšnou 

o do budoucna bude třeba o akci více předem informovat (zvážit využití 

různých informačních kanálů) tak, aby se o ní dozvědělo co nejvíce 

studentů školy (letáky, facebook, stránky školy,..) 



2. diskutována možnost zřízení vlastních webových stránek SRPŠ při gymnáziu 

Českolipská, což by usnadnilo komunikaci s rodiči, získávání námětů od nich i 

přímo od studentů, informování o akcích SRPŠ, o hospodaření, atd. 

3. diskutována možnost oslovení prof. Hanáčkové s nabídkou na věnování příspěvku 

SRPŠ na uspořádání nového ročníku fotografické soutěže – přínosná akce budící 

zájem studentů, pěkná výzdoba prostor školy. 

4. diskutována možnost oslovit Školní senát, zda by uspořádal besedu/besedy/setkání 

s absolventy školy studujícími na vysokých školách a zprostředkoval tak 

studentům vyšších ročníků užitečné informace o volbě školy, příjímacím řízení a 

studiu na VŠ – SRPŠ by mohlo věnovat příspěvek např. na pohoštění. 

5. diskutována organizace táboráku v příštím roce. Vzhledem k náročnosti 

organizačního a technického zajištění této akce bude třeba již na příští schůzi 

domluvit organizační tým. Ke zvážení – zda neoslovit studenty – dobrovolníky, 

kteří by se zajišťováním večera pomáhali – hudba, nošení laviček, závěrečné 

úklidové práce, atd. V této souvislosti by bylo vhodné oslovit paní ředitelku, 

požádat ji o souhlas a prodiskutovat možnost odměny pro tyto dobrovolníky. 

6. byl schválen nákup nového raclette grillu 

7. Příspěvek vedení školy 

Paní ředitelka a profesorský sbor poděkovali paní Spilkové za dlouholetou přínosnou 

spolupráci. 

SRPŠ rovněž upřímně děkuje . 

8. Výběr příspěvků 

Po proběhlých třídních schůzkách byly paní Janečkovou a paní Spilkovou od zástupců tříd 

převzaty příspěvky vybrané v hotovosti v jednotlivých třídách a následně byla hotovost 

vložena na účet SRPŠ. 

 

V Praze dne 10. 11. 2017 

Zapsala: Naďa Březinová 

 


