
Zápis ze schůze HV SRPŠ 22. 11. 2017 
1. Program:  

- uzavření loňského rozpočtu a rozpočet na letošní rok 

- nové webové stránky školy 

- změny ve školní jídelně 

- akce do konce školního roku 

- aktuality ze školy 

2. Uzavření loňského rozpočtu: na minulé schůzce byla schválena paní S. jako kontrolní orgán; 

teď momentálně kontroluje loňské účetnictví, písemnou zprávu vyhotoví zhruba do týdne. 

Paní S. se také nově stane třídní důvěrnicí v HV SRPŠ za 2.A. 

3. Rozpočet na tento rok: nově je tam položka Adaptační kurz Mozolov (jak jsme se již 

domluvili, kurzy půjdou nově přes účetnictví SRPŠ). 

Loňský rok skončil s přebytkem asi 447 tisíc Kč. Teď je obrovský nárůst v obratech právě 

proto, že se nově přes účet platí kurzy. Ze starého roku do nového se převání 1020 tisíc Kč. 

Na stránce výdajů je nově 100 tisíc na grantový systém. Snížila se položka na papíry, ty teď 

škola financuje ze svého rozpočtu. 

4. Diskuze a dotazy k rozpočtu: položka šatní skříňky a Mozolov – rozdíl mezi příjmy a výdaji je 

proto, že účetně se hospodaří na školní roky, zatímco platby na skříňky a na Mozolov na nový 

školní rok přicházejí povětšinou ve starém roce. 

5. Schválení čerpání rozpočtu na minulý školní rok: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Schválení návrhu rozpočtu na tento školní rok: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Nové webové stránky školy: ode dneška běží „v pilotním programu“. Byly z nich odstraněny 

zbytné a zastaralé informace, nové se budou průběžně doplňovat. Manipulace se stránkami 

je jednodušší, fungují i na mobilních zařízeních. 

S novými webovými stránkami souvisí i nový „design školy“; škola opouští původní logo, které 

se postupem času ukázalo jako ne úplně praktické. Novým „logem“ se v zásadě stává nápis 

GJN, kromě toho se líbí obrázek Nerudy použitý i na titulní webové stránce.  

8. Grantový systém: je třeba ho dotáhnout do Vánoc, abychom ho od nového kalendářního 

roku spustili. 

9. Informace o školní jídelně: již mnohokrát se zde řešily různé problémy. Škola se snažila udržet 

bezobjednávkový systém, teď už je ale situace neudržitelná. Zavede se tedy objednávkový 

systém.  Jídlo se bude objednávat až tři týdny dopředu; odhlášení (a přihlášení) je možné 

nejpozději v předvečer jídla (o hodině se bude ještě jednat). Pokud oběd nebude odebrán, 

propadne. Možná bude možno realizovat jakousi burzu jídel – když se např. v případě náhlé 

nemoci nebude moci oběd odhlásit, bude si ho moci vzít eventuálně někdo jiný.  

Systém se ale míchá s potravinovým košem: bude-li např. řízek a fazole, nemohou mít všichni 

řízek. Jídelna se bude snažit o vyváženost mezi nabízenými jídly.  

Úhrada bude probíhat přes nabíjení karty; bude nejspíš možná i úhrada v hotovosti, ale velmi 

preferován bude bezhotovostní platební styk.  

GTH nabídlo škole software k tomuto systému; skupina našich studentů vyvinula nějaký 

podobný software a teď se jedná s GTH, zdali je možné ho použít. Předpokládané datum 

spuštění objednávkového systému je 12. února (začátek druhého pololetí).  

Růst cen potravin se projeví na ceně jídla – jídlo zdraží o 2,25 Kč.  

Dále už se nebudou obědy dovážet z Ministerstva dopravy, ale bude se jídlo odebírat 

z centrály GTH. 



10. Bude Rybova mše vánoční – 17. 12. v Rudolfinu. Lístky budou k dispozici na internetu i ve 

škole snad od příštího týdne, cenové podmínky včetně slev jsou stejné jako loni.  

Příští rok to v Rudolfinu nepůjde – je obsazeno. 

11. Maturitní ples – 7. 12. 

12. Den otevřených dveří – 29. 11. 

13. Velké poděkování vedení školy za příspěvek na relaxační zóny – probíhají jednání se 

Studentskou radou, jak by měl vypadat suterén. Budou nakoupeny asi tři sedací pytle, do 

suterénu bude dán počítač, kopírka a tiskárna jako volně přístupné studentům. 

14. Ve škole byla následná finanční kontrola – vše dopadlo dobře.  

15. Paní ředitelka se pravidelně schází s předsedkyní studentské rady (sl. J.) a spolupracují. 

 

Zapsal: J. K. 


