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

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 
 
Jednání (den, čas, místo): 22. 11. 2022 17.00, sborovna 

Přítomni – výbor:   

předseda:  Ing. Libor Bárta 
místopředseda:  Pavlína Kalaninová 
hospodářka:  Mgr. Irena Šípová 

Přítomni – zástupci tříd:  
1.A – p. Bárta  1.B – p. Šípová  1.C – p. Gottwald 1.D – p. Kalaninová 
2.A – p. Sladovníková    2.B – p. Vychytilová 2.C – p. Salačová 2.D – p. Červenková 
3.A – p. Čadová  3.B – p. Lžičařová 3.C – p. Lara  3.D – p. Nová  
4.A – p. Bakulová 4.B – p. Pasecký  4.C – p. Kříž   4.D – p. Havlíčková  
 

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

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

 
 
Program jednání: 
 

1. Přivítání předsedou výboru, informace o převodu účtů a finalizaci dalších formálních kroků spojených 

s nově jmenovanými členy výboru 

2. Informace o komunikaci se soudem ve věci anonymní stížnosti a nutnosti doložení účetních podkladů za 

činnost spolku v období od r. 2016 – je v řešení ve spolupráci se školou a zvládne se v termínu daném 

soudem 

3. Spolek má povinnost vést účetnictví.  Výbor vyzval zástupce tříd, aby jménem SRPŠ oslovil rodiče, zda by 

byl někdo ochoten pomoci a poradit spolku s tím, jak vést účetnictví (jednoduché) a jaké jsou případné 

další povinnosti např. vůči FÚ.   

4. Informace o zůstatku na účtu SRPŠ k 22. 11. 2022  459.102,00 Kč 

5. Příspěvek SRPŠ 

- příspěvek ve výši 800 Kč za každého studenta (v případě sourozence částka 500 Kč) byl splatný 
do 30. září 2022. Studenti, 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 

 

6. Informace o stavu vybraných příspěvků SRPŠ v jednotlivých třídách za školní rok 2022/2023 

- vybrané příspěvky k 22. 11. 2022 ve výši  260 200, - Kč 

- chybí vybrat cca 1/3 příspěvků 

- zástupci jednotlivých tříd obdrželi přehledy a byli požádáni ať osloví rodiče tříd, které zastupují s 

žádostí o prověření platby na třídních schůzkách, které navazují na toto jednání.  

- Paní hospodářka apeluje na zástupce, aby rodiče požádali o posílání platby na účet SRPŠ nikoliv 

gymnázia – musí se dohledávat a přeposílat a způsobuje další administrativní kroky. Identifikace 

plateb bez uvedení jména studenta či VS je též poměrně náročná. Pokud někdo úhradu provedl a 

není na seznamu uveden, nechť kontaktuje sipova.irena@gmail.com = hospodářka SRPŠ 

7. Schválena též možnost platby v hotovosti – zástupcům tříd na třídních schůzkách a následně předání na 

účetní odd. školy paní hospodářce Freudlové po skončení třídních schůzek či dle dohody. 



8. Byla otevřena diskuze ohledně změny banky. Aktuální produkt banky není pro účely spolku 

nejvýhodnější. Změna, včetně změny místa pobočky, přichází do úvahy nejdříve od 1.1.2023 

9. Zástupkyně studentů prezentuje soutěž o nejvydařenější grafický návrh na úpravu odpočinkových zón 

v interiéru školy, vyhlášena a koordinována redakční radou školního časopisu Chaos. Soutěž = třídy 

posílají své návrhy. Žádost o finanční příspěvek pro úspěšné návrhy (odměna pro třídu např. příspěvek 

na výlet) 

Ředitel školy doplňuje:  prostředky na investice do revitalizace těchto prostor se snaží zajistit škola přes 

operační program MHP – mimo jiné se v projektu jedná o budování modulární učebny a rozsáhlejší 

úpravy. Vítězný tým bude s vedením školy dále v rámci možností spolupracovat na realizaci samotné.  

Hlasování o udělení  finančního příspěvku pro třídu za vítězný návrh ve výši 5000 Kč 

 pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 

Rozhodnuto o přidělení 5000 Kč pro vítězný návrh 

10. Volby do školské rady – doplňovací, za 1 členku z řad rodičů, po třídních schůzkách volby – urna v přízemí, 

hlasovací lístky budou předány třídními učiteli/učitelkami na třídních schůzkách, volba ze dvou kandidátů  

11. Aktuální provoz gymnázia: 

- zřizovatel – opatření na úspory energií – elektřina a plyn, snížit o 15 % energetickou náročnost 

- doporučení zřizovatele: vytápění ve třídách na 22°C, na chodbách 19°C, 

- nově na ½ úvazku školní psycholog, pro studenty i rodiče, mohou kontaktovat  

- doučování – všichni žáci mají možnost se obrátit na učitele 

 

Zapsala: Irena Šípová 

Výbor SRPŠ: předseda:  Ing. Libor Bárta 
místopředseda:  Pavlína Kalaninová 
hospodářka:  Mgr. Irena Šípová 

 

 

 


