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

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 
 
Jednání (den, čas, místo): 21.9.2022 18:00, sborovna 

Přítomni – výbor:   

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

Přítomni – zástupci tříd:  
1.A – p. Bárta  1.B – pí. Šípová  1.C –    1.D – pí. Kalaninová 
2.A – pí. Hamouzová 2.B –    2.C – pí. Salačová 2.D – pí. Suchá 
3.A –   3.B – pí. Břízová  3.C – pí. Lara  3.D – pí. Nová  
4.A – pí. Bakulová 4.B – p. Pasecký  4.C – pí. Křížová  4.D – pí. Poláchová 
 

Omluveni: 3.A – pí. Hofmanová a pí. Čadová, 2.B – p. Vychytil, 3.B pí. Lžičařová (zástup pí. Břízová), 1.C – p. 

Gottwald 

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

Hosté:  prof. L. Feyfrlíková, pí. hospodářka Freudlová  

 
 
Program jednání: 
 

1. Informace o zůstatku na účtu SRPŠ k 15.11.2021  434.630,68 Kč 

2. Příspěvek SRPŠ 

- příspěvek ve výši 800 Kč za každého studenta (v případě sourozence částka 500 Kč) je splatný 
do 30. září příslušného školního roku. Žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok 
na finanční a materiální podporu poskytovanou během školního roku na pořádané akce. 

o č. účtu SRPŠ: 2111621650/2700 
o poznámka: jméno, příjmení žáka a třídu, kterou navštěvuje 
o variabilní symbol: dle sdělení školy 

 

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

- Vybrané příspěvky za šk. rok 2021/2022  327.000,- Kč 

- vybrané příspěvky k 20.9.2022 ve výši  114.800, - Kč 

- zástupci jednotlivých tříd obdrželi přehledy  

4. Žádost o finanční příspěvky – schváleno v celkové výši 520.000,-Kč - viz příloha 

5. Shromáždění členů vzalo na vědomí rezignace členů výboru, Ing. Martínkové, Ing. Proseckého a MUDr. 

Svitákové k 30.9.2022 

6. Shromáždění členů zvolilo nové členy výboru s účinností od 1.10.2022: 

předseda  Libor Bárta 
místopředseda Pavlína Kalaninová 
hospodář  Irena Šípová 

7. Aktualizace webu gymnázia/kontaktních osob na základě souhlasu se zveřejněním údajů 

8. Aktuální provoz gymnázia: 

- gymnázium je po stránce personální připraveno (výuka je zajištěna) 

- finanční zabezpečení školy – naplněno (naplněny třídy) 

- provozní prostředky od zřizovatele – probíhá dohadovací řízení o navýšení nákladů na energie – při 

úsporných opatření + rezerva školy je reálné situaci zvládnout 



- doporučení od zřizovatele: vytápění ve třídách na 20°C, na chodbách 17°C, v současné době se již 

přitápí, pan školník sleduje stav a vývoj 

- probíhá dokončování učebny fyziky – jedná se stavební úpravy, včetně vybavení technikou 

- materiální vybavení – zajištěno 

- zastupitelstvo hl. m. Prahy – vydalo vyhlášku umožňující čerpat finanční příspěvky na zmírnění 

dopadu inflace, určeno pro domácnosti prostřednictvím žáků s trvalým pobytem na území hl. m. 

Prahy, nutností je vyplnění formuláře a čestného prohlášení – bližší informace budou podány 

prostřednictvím třídních profesorů 

9. Plánované třídní schůzky a jednání SRPŠ: 

23.11.  17:00 SRPŠ  18:00 třídní schůzky 

15.3.  x  18:00 třídní schůzky pro 4.ročník 

12.4.  17:00 SRPŠ  18:00 třídní schůzky pro 1.-3. ročníky 

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

11. Obědy 

- dle dohody musí být každý vyučující den od 11:30 – 14:00 k dostání minimálně dvě jídla 

- v případě zájmu mají rodiče možnost při vydávání jídla ochutnat vzorek od každého jídla 

-  zároveň je zřízena stravovací komise, složena ze zástupce za rodiče, žáky a za profesory, která řeší 

připomínky 

 

Zapsala: pí. Martínková 

Výbor SRPŠ: předsedkyně:   Ing. Květuše Martínková        

místopředseda:   Ing. Lubomír Prosecký, Dis    

  hospodářka:  MUDr. Irena Svitáková 

 

 

 

http://www.gulz.cz/
https://www.gulz.cz/o-skole/srps/

