
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 
 
Jednání (den, čas, místo): 11.11.2020 17:00, on-line 

Přítomni – výbor:   
předsedkyně:  Ing. Květuše Martínková, 
místopředseda:  Ing. Lubomír Prosecký, DiS 
hospodář:  MUDr. Irena Svitáková 

Přítomni – zástupci tříd:  
1.A – pí. Hofmanová x, pí. Čadová x 1.B – pí. Lžičařová x 1.C – pí. Lara x  1.D – pí. Nová x 
  
2.A – pí. Bakulová x 2.B – p. Pasecký x 2.C – pí. Křížová x  2.D – pí. Poláchová x 
3.A – pí. Svitáková x 3.B – p. Proseckýx 3.C – pí. Martínkováx  
4.A – pí. Karská  x 4.B – pí. Machalická x 4.C – pí. Hrušková x 
Omluveni:  

Přítomni – zástupci školy: RNDr. F. Kosina, PaedDr. Eliášek, PhDr. Dvořák 

Hosté:  prof. Feyfrlíková 

 
 
Program jednání: 

1. Informace o stavu vybraných příspěvků SRPŠ v jednotlivých třídách za školní rok 2020/2021 

- zástupci jednotlivých tříd obdrželi přehledy 

- vybrané příspěvky k 10.11.2020 ve výši  251.200, - Kč  

2. Žádost o příspěvek za akci ZdravoVýzva     schváleno 

- sportovní čelenka i s potiskem cca 115–120 Kč/ ks (tedy by se jednalo při 500 ks o 60 000 Kč) 

3. Další termíny třídních schůzek a jednání SRPŠ ve školním roce 2020/2021:  

17.03.2021     od 18:00 třídní schůzky 4.ročníků 

14.04.2021 od 17:00 jednání SRPŠ od 18:00 třídní schůzky 1.-3.ročníků 

4. Dny otevřených dveří:      

- 18. 11. 2020 od 16:00 hod  odkaz: meet.google.com/evc-esnv-vzd 

-   3. 12. 2020 

-   2. 2. 2021 

5. Schola Pragensis: 26.-28.11.2020 – on-line formou 

6. Plánované školní akce – škola rozhodla naplánovat běžně pořádané akce během školního roku, 

v případě nutnosti či nařízení vlády budou zrušeny 

7. Maturitní ples – trvá 

- termín konání škola potvrdila na čtvrtek 4.2.2021, Lucerna 

- za současných podmínek je max. počet zúčastněných 1.500, účast v rouškách, z toho důvodu není 

naplánováno předtančení, je zajištěna kapela a moderátor 

- budou zajištěny šerpy pro 4.ročníky, stužky pro 1.ročníky a pozvánky, a to i v případě zrušení plesu 

8. Vánoční koncert – 21.12.2020 – zatím v plánu 

9. Nové webové stránky školy x SRPŠ – www.gulz.cz/o-skole/srps/ 

- aktualizace informací SRPŠ (jména zástupců, text a přidání čísla účtu do textu) 

- správcem je pan Ondřej Ševčík (ondej.sevcik@gulz.cz) 

10. Hotline technická pomoc pro žáky i učitele pro online výuku - www.pomocskolam.cz   

mailto:ondej.sevcik@gulz.cz
http://www.pomocskolam.cz/


- Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické 

problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou 

stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o 

technickou pomoc. 

 

Zapsala: pí. Martínková 

Výbor SRPŠ: předsedkyně:   Ing. Květuše Martínková        

místopředseda:  Ing. Lubomír Prosecký, Dis    

  hospodářka:  MUDr. Irena Svitáková 

http://www.pomocskolam.cz/

