
Schůze HV SRPŠ 22. září 2021 
 

1. Představení a úvodní slovo pana T. – předsedy HV SRPŠ. 

2. Vysvětlení paní ředitelky, že není možné uspořádat letos Mozolov i pro 2. ročníky. Loni se 

konat nemohl v řádném termínu, byl přeložen na duben, což ale nešlo též. Proto byla 

náhradou uspořádána dvoudenní akce na Bílé Hoře, posléze stopovací hry. Letos není škola 

schopna zajistit Mozolov pro dvojnásobný počet tříd z důvodů personálních, další věc je riziko 

karantény, ve které již jsou některé třídy. 

3. Vysvětlení paní ředitelky ohledně situace tříd v karanténě. 

4. Představení návrhu rozpočtu a vysvětlení některých položek. 

Návrh vychází z loňského rozpočtu. 

Členský příspěvek byl navržen nově ve výši 1300 Kč za žáka na školní rok (namísto loňského 

1100 Kč + 300 Kč na kopírování, tedy celkem 1400 Kč).  

Maturitní ples – letos jsou 4 maturitní třídy, tedy předpokládaný příjem je o něco vyšší než 

loni. 

Vstupenky na Rybovu mši – letos máme po třech letech zarezervovanou Smetanovu síň 

Rudolfina. Smlouvu s Rudolfinem ale podepíšeme jen za předpokladu, že v ní nebudou velké 

stornopoplatky, jinak to bude opět v Lichtenštejnském paláci, který je podstatně menší a 

levnější. 

Letos se nebude konat koncert Příležitostného sboru GJN v Betlémské kapli (tedy v rozpočtu 

není), pokud to půjde, bude uspořádán ho v aule gymnázia. 

Obecní dům – tam se mělo konat představení ke 150 letům GJN již před dvěma lety, ale byl 

dvakrát odložen z epidemiologických důvodů. Dále ho již odkládat nelze. Doufejme, že se 

představení podaří uskutečnit, ale asi v omezeném rozsahu, proto jsou předpokládané příjmy 

o dost nižší než výdaje. Kdyby se neuskutečnil vůbec, je stornopoplatek za pronájem sálu ve 

výši cca 80 procent. 

Příjmy za různé kurzy – oproti minulým letům se navýšil poplatek za Mozolov, areál je po 

celkové rekonstrukci a tedy je ubytování dražší (i se slevou, kterou nám majitel stále 

poskytuje). 

TEREX – povinný kurz na začátku 4. ročníku 

Příspěvek na vybavení školy – každá věc se před zakoupením konzultuje se SRPŠ 

Výdaje – maturitní ples, večírek a věci s tím související – letos máme 4 třídy, tedy plánované 

výdaje je vyšší než loni. 

Studentská rada – na akce jí organizované pro ostatní studenty 

Studentský časopis – vydávaný Studentskou radou 

Knihy a pomůcky – pro případ potřeby 

Sociální výpomoc – pomoc pro sociálně slabé rodiny (typicky matky samoživitelky s více 

dětmi) na účast studentů na některých školních akcích. Podmínkou je mít zaplacené 

příspěvky SRPŠ, umožňuje se to v těchto případech i na splátky. 

Aktuálně požádala jedna maminka z 1. ročníku o příspěvek na adaptační kurz v Mozolově ve 

výši 2500 Kč. 

Odměna hospodářce – paní hospodářka vede účetnictví SRPŠ 

upgrade účetního programu – je třeba ho každoročně dělat 

grantový systém SRPŠ – běží již několik let – studenti mohou požádat o granty na své 

projekty, výzkumy apod. 



Relaxační zóny – v tuto chvíli se studenti nejčastěji scházejí v suterénu, kde byla chodba 

vybavena kopírkou tiskárnou, počítači, křesly. Dále jsou sedací vaky a další v gymnastickém 

sále.  

Příspěvek na TEREX – z toho se kupují částečně pomůcky na terénní exkurzi 

Dotace na zahraniční výměny – doufáme, že nějaké budou. Získávali jsme každoročně granty 

na zahraniční výměny, letos je magistrát nevyhlásil 

Fotokomora – slouží pro školní fotokroužek 

Stipendia pro studenty – dávají se jako odměna maturantům za celých šest let studia (za 

studijní výsledky, aktivity pro ostatní studenty, další školní aktivity…) 

Školní preventivní programy – dělají profesionální instituce pro naše studenty 

Permanentka do ZOO – studenti tam chodí v rámci výuky biologie 

Příspěvek na Nerudny – to jsou dva dny organizované studenty školy – různé aktivity pro 

studenty i veřejnost, besedy s velmi zajímavými hosty, hudební vystoupení… 

Hlasování o novém kontrolním orgánu SRPŠ: zvolena paní H. (zástupce za 1.C) 

5. Hlasování o nové výši členského příspěvku 1300 Kč: pro: všichni, proti: 0, zdrželi se: 0 

6. Hlasování o příspěvku na Mozolov pro jednu maminku z 1.C ze sociálních důvodů ve výši 

2500 Kč: pro: všichni, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

 

 

 

Zapsal: J. K. 


