
Zápis ze schůze HV SRPŠ  18. 4. 2018 
 

1. Zpráva o kontrole hospodaření – pí S. (nahradila v letošním roce pana V.) provedla kontrolu 

účetnictví, je v pořádku (drobné nedostatky se opravují) - kontrola statutárního účetnictví –  

březen 2018, stav k 31. prosinci 2017 - kontrola zaúčtování, kontrola účetních dokladů, 

inventarizace pokladny, odsouhlasení zůstatků na bankovních účtech, kontrola výkazů – 

rozvaha a výsledovka, Daňové přiznání.  Zisk za minulý rok je 142 tisíc Kč.  

2. Hlasování o schválení převedení zisku z účtu 931 na účet 936 (jen účetní operace).  

Pro: 12 (všichni přítomní) 

Proti: 0 

Převedení zisku bylo schváleno. 

3. Důležité - daňové přiznání za rok 2017 nám ještě zpracovala paní V., ale pro další období je 

nutné najít někoho nového z řad stávajících rodičů, kdo by byl ochotný pomoci a tuto 

záležitost převzal!! Prosíme o pomoc někoho z rodičů se zpracováním DP pro SRPŠ! 

4. Dosud nezaplacené příspěvky SRPŠ – přehled neplatičů předán důvěrníkům a paní ředitelce. 

5. Žádosti o příspěvek - sociální podporu z fondu SRPŠ - výbor schválil podporu 2 studentům, a 

to na výměnu do Francie schválen příspěvek 3000 Kč; a byla schválena odměna za výborné 

studijní výsledky a reprezentaci školy ve výši 3200 Kč na úhradu poplatku za lyžařský výcvik, 

hlasování: všichni pro, dále byla schválena odměna výši 3000 Kč za organizaci festivalu 

Nerudný Fest, kde z rozpočtu organizátoři uspořili cca. 6000 Kč, hlasování: všichni pro. 

6. Zpráva paní ředitelky o výsledcích hloubkové inspekce, která proběhla na GJN v březnu. 

Inspekční zpráva je k prohlédnutí na webu ČŠI - kontrola dopadla velmi dobře. 

7. Zpráva paní ředitelky o akci Vyjdi ven a s ní souvisejících stížnostech na paní ředitelku, resp. 

byla podána jedna stížnost na ČŠI a jeden dopis s invektivami přišel do školy, HV SRPŠ se 

zastal paní ředitelky a postavil se za postup, jaký paní ředitelka a vedení GJN k akci zaujalo. 

8. Zařízení relaxační zóny pro studenty v suterénu – již jsou na místě funkční dva počítače, 

vybíráme nábytek, brzy by měla být též multifunkční tiskárna s kopírkou a skenerem  

9. Nádobí v jídelně – ztrácí se, protože studenti je bohužel nevrací. Škola za poslední rok a půl 

utratila více než 17 000 Kč za nové skleničky, misky a příbory. Nastaven režim, kdy příbor je k 

dispozici jen těm, kteří si zakoupí oběd. Kdo si přinese oběd vlastní, musí použít i vlastní 

příbor, případně má možnost si zakoupit jednorázový plastový. Úbytek se zastavil, ale ztrácí 

se skleničky. Pokud se tempo ztrácení se skleniček nezmenší, bude paní ředitelka nucena 

vydat zákaz vynášení skleniček z jídelny. Vedení školy apeluje na studenty a žádá o vracení 

nádobí! 

10. Jídelna – před nějakou dobou proběhla anketa, výsledky by měly být nejpozději do konce 

dubna. Také proběhla akce na téma zdravá kuchyně, kdy šéfkuchař GTH nabízel k ochutnávce 

zdravé pomazánky a saláty. Akce byla studenty pozitivně hodnocena, leč od té doby se ze 

strany GTH nic nestalo a tyto produkci v běžné nabídce GTH stále nejsou. Škola uvažuje o 

změně dodavatele jídla. Napřed bude ale ještě jednat s GTH o změnách k lepšímu. Škola stále 

jedná o objednávkovém systému, v tuto chvíli stále s našimi studenty, kteří nám technické 

zajištění objednávkového systému již dříve nabídli. 

11. 30.4. je ředitelské volno; 7.5 naopak volno není. 

12. Do 1. ročníku máme celkem cca. 670 přihlášek. 

Zapsal: J. K. 


