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

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 
 
Jednání (den, čas, místo): 16.9.2021 17:00, sborovna 

Přítomni – výbor:   

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

Přítomni – zástupci tříd:  
1.A – pí. Mrvíková 1.B – p. Vychytil 1.C – pí. Salačová 1.D – pí. Suchá 
2.A –  pí. Hofmanová 2.B – pí. Lžičařová  2.C – pí. Lara  2.D – pí. Nová 

pí. Čadová    
3.A –  pí. Bakulová  3.B – p. Pasecký  3.C – pí. Křížová  3.D – pí. Poláchová 
4.A –  pí. Svitáková 4.B – p. Prosecký 4.C – pí. Martínková  
Omluveni:  

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 15.9.2021  397.062,28 Kč 

2. Příspěvek SRPŠ – schválen ve výši 800,- Kč/žák, sourozenci 500,- Kč 

3. Variabilní symbol – nově – informace 

- všichni žáci obdrželi svůj variabilní symbol, který budou používat při platbách 

- symbol je složen následovně:  

o [poslední dvojčíslí roku nástupu] 

o [určení třídy – A=1, B=2, C=3, D=4] 

o [pořadové číslo ve třídě] 

- např. 21317 – znamená, že žák je v současné době v 1.C a 17 v pořadí ve třídě 

4. Informace o stavu vybraných příspěvků SRPŠ v jednotlivých třídách za školní rok 2021/2022 

- vybrané příspěvky k 16.9.2021 ve výši  58.600, - Kč 

- zástupci jednotlivých tříd obdrželi přehledy  

5. Žádost o příspěvky: - viz excel 

+ platba vytištění lístků na maturitní ples     3.800,- Kč schváleno 

+ příspěvek na pořádání plesu/zaplacení zálohy za pronájem sálu 40.000,- Kč schváleno 

Z minula:      

- 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 odměny za práce   schváleno 

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

6. Prezenční výuka + současná pravidla 

7. Termín třídních schůzek + SRPŠ + akce: 

Maturitní ples – 23.9. – organizován zástupci bývalých 4.ročníků 

8. Informace o anketě - 12 otázek ke koronavirové výuce 

- vyhodnocení 

9. Aktuální informace na webových stránky školy www.gulz.cz  a https://www.gulz.cz/o-skole/srps/  

 

Zapsala: pí. Martínková 

http://www.gulz.cz/


Výbor SRPŠ: předsedkyně:   Ing. Květuše Martínková        

místopředseda:  Ing. Lubomír Prosecký, Dis    

  hospodářka:  MUDr. Irena Svitáková 


