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

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 
 
Jednání (den, čas, místo): 14.4.2021 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, pí. Čadová  1.B – pí. Lžičařová  1.C – pí. Lara    
2.A – pí. Bakulová  2.B – p. Pasecký  2.C – pí. Křížová  2.D – pí. Poláchová 
3.A – pí. Svitáková 3.B – p. Prosecký 3.C – pí. Martínková  
4.A – pí. Karská   4.B – pí. Machalická  4.C – pí. Hrušková  
Omluveni: 1.D – pí. Nová, pí. Karská, pí. Machalická, pí. Hrušková 

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

Hosté:  prof. L. Feyfrlíková, prof. D. Vítová 

 
 
Program jednání: 

1. Informace o zůstatku na účtu SRPŠ k 12.4.2021  502.630,61 Kč 

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

- vybrané příspěvky k 12.4.2021 ve výši  308.800, - Kč 

- zástupci jednotlivých tříd obdrželi přehledy  

3. Informace o anketě - 12 otázek ke koronavirové výuce 

- efektivní nástroj pro zhodnocení distanční výuky - www.12otazek.cz (firma Kalibro) 

- nabídka pro GULZ – evaluace externí firmou, srovnání mezi školami pro 2. a 3.ročníky, profesoři, 

rodiče 

- dle dohody projedná vedení školy možnost zařazení dalších otázek ohledně budoucnosti 

4. Žádost o příspěvky:      

- navýšení částky na odměny pro naše nejlepší   50.000,- Kč schváleno 

- příspěvek na anketu 12 otázek ke koronavirové výuce 8.400,- Kč schváleno 

- změna: španělština – místo akce budou fin. Prostředky použity na odměny v rámci vypsané akce 

          schváleno 

- příspěvek na odměny v rámci akce fotovýzva  3.000, - Kč  schváleno 

5. Informace o fotovýzvě na téma "epidemie kolem nás" 

- fotografie našich žáků 

- článek je zde: https://www.gulz.cz/aktuality/informaticka-fotovyzva-pozvanka-na-vystavu-fotografii/  

6. Nástup na prezenční výuku + možnosti akcí pro studenty  

- vedení školy rozhodlo, že po nástupu na prezenční výuku bude 14 dní probíhat bez zkoušení 

- dále se uvažuje o adaptačních dnech, dni třídního učitele a dalších akcí mimo školu (výlety, pobyty 

venku) pro podporu socializace 

- dále přesun lyžařského výcviku na budoucí školní rok pro letošní 1.ročníky   

- dále škola zvažuje využít certifikovaných organizací – odborníků pro opětovné začlení do prezenční 

výuky – záleží na aktuální situaci a časového plánu nástupu do škol 

7. Maturitní ples – zrušen 

- jsou zajištěny šerpy pro 4.ročníky 

- dle aktuální situace vedení školy rozhodne, kde a za jakých podmínek proběhne ceremoniál – 

šerpování 

http://www.12otazek.cz/
https://www.gulz.cz/aktuality/informaticka-fotovyzva-pozvanka-na-vystavu-fotografii/


- zároveň se uvažuje o možnosti uspořádat maturitní ples za tento školní rok v září 2021 

8. Aktuální informace na webových stránky školy www.gulz.cz 

 

Zapsala: pí. Martínková 

Výbor SRPŠ: předsedkyně:   Ing. Květuše Martínková        

místopředseda:  Ing. Lubomír Prosecký, Dis    

  hospodářka:  MUDr. Irena Svitáková 

http://www.gulz.cz/

