
Schůze HV SRPŠ 12. 10. 2022 
Přítomni: 18 (dle prezenční listiny) 

1. Volba nového předsedy HV SRPŠ. Jediný kandidát je paní Karolína Bergmanová. 

Hlasování : pro: 17 

proti: 0 

zdržel se: 1 

Tímto byla paní Bergmanová zvolena předsedkyní HV SRPŠ. 

2. Návrh rozpočtu na nový školní rok a vysvětlení některých položek. 

Stav rozpočtu k 31.8.2022: v udané částce jsou již zahrnuty příspěvky na adaptační kurz 1. 

ročníků a TEREX. Reálný zůstatek bez toho je cca. 400 000 Kč. 

Předpokládané příjmy jsou odhady – u kurzů vycházející z aktuálních počtů studentů. 

Reprezentace školy a zájmová činnost – částka je vyšší než loni, škola žádá o příspěvek na dresy 

sportovních reprezentantů školy; dále je zde zahrnuta prosba o příspěvek na bicí nástroje (cca 

30 000 Kč) pro zájmové hraní studentů ve škole – prostředky by byly vynaloženy v případě, že se 

studenti budou i nadále pravidelně scházet. 

Školní časopis – loni se nevydával, letos doufáme, že zase bude. 

Grantový systém – loni bylo odhlasováno, že maximální výše grantu pro jednoho žadatele je 

7 000 Kč. 

Vybavení školy – v tělocvičně je asi 25 let staré osvětlení, které špatně funguje a silně vrčí. Šlo by 

to částečně opravit, ale příslušné díly se mají ke konci roku přestat vyrábět a oprava tedy není 

příliš perspektivní. Škola obdržela dva návrhy na nové osvětlení, přímé a nepřímé. Nepřímé 

osvětlení má výhody jak pro sport (neoslňuje), tak při instalaci (dá se montovat na původní 

rozvody). Náklady na pořízení nepřímého osvětlení by neměly přesáhnout 500 000 Kč. Při 

financování přes SRPŠ by šlo nové osvětlení pořídit poměrně velmi rychle a studenti by mohli 

brzy sportovat v podstatně příjemnějším prostředí.  

3. Informace paní ředitelky o Balíčku pomoci Pražanům – MHMP rozhodlo o poskytování finančních 

příspěvků Pražanům – administrace přes ředitele škol. Pomoc je určena pouze pro Pražany. 

Informace jsou na webu školy včetně vnitřní směrnice s pravidly pro vyplácení příspěvku.  

4. Své služby nabízí i školní psycholožka – včetně neformálních setkávání. 

5. Na příštích konzultacích pro rodiče 23.11. se budou volit zástupci do Školské rady za rodiče a 

zletilé studenty. Bližší informace budou zaslány všem mailem příští týden. 

 

Zapsal: J. K. 


