
Schůze HV SRPŠ 23. 11. 2022 
1. Schválení rozpočtu pro školní rok 2022/23. Jedinou připomínkou byl nákup bicích pro 

studenty, což se některým rodičům nezdálo jako dostatečně účelně vynaložená částka. Paní 

ředitelka informuje, že nové osvětlení tělocvičny by mělo být podstatně levnější, než se 

předpokládalo. Zbytek částky v rozpočtu pak bude určen na rezervu pro výdaje. 

Hlasování o pořízení bicích: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželo se: 1 

Bylo schváleno pořízení bicích. 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu:  

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželo se: 1 

Návrh rozpočtu byl tímto schválen. 

2. Informace paní ředitelky: hromadně byly e-mailem rozeslány pozvánky na koncerty. Nedá se 

čekat, že budou úplně výdělečné. Zvýšila se částka za pronájem Lichtenštejnského paláce, 

cena vstupenek se nemění. V Lichtenštejnském paláci je možné prodávat jen lístky k sezení, 

stání je zakázáno majitelem objektu. V Betlémské kapli zůstává cena ze pronájem i cena 

vstupenek stejná. Na maturitní ples se zvýšila cena pronájmu i cena vstupenek.  

Nové osvětlení tělocvičny by se mělo dělat v lednu.  

Pokud  by to šlo, rádi bychom v budoucnu rekonstruovali horolezeckou stěnu. 

Bylo by také dobré řešit ozvučení tělocvičny – to je značně opotřebované a je třeba např. pro 

aerobic, nácviky předtančení atd.  

Studenti by rádi získali nějaké obnošené uniformy (nebo něco, co je připomíná). Potřebují je 

využít na Dny svobody jako policejní uniformy (zelené). Prosíme, kdo by něco takového měl a 

byl ochoten to darovat studentům, aby kontaktoval paní ředitelku. Použitelné by byly nejen 

na Dny svobody, ale i jako divadelní kostýmy (policisté, vojáci, myslivci…). 

Škola již provedla nezbytné úpravy a nastavení kotlů, aby se dalo co nejhospodárněji topit.  

Ze školních peněz se budou opravovat sociální zařízení. 

Je velký zájem ze strany magistrátu, aby se otvírala čtyřletá gymnázia, jichž je v Praze 

nedostatek. Nicméně na GJN na to v současné době není místo. Paní ředitelka se pokusí oživit 

zastřešení druhého atria v nové podobě za účelem získání nových prostor pro výuku i relaxaci 

žáků. Pokud by jednání s magistrátem vypadala nadějně, bylo by dobré pořídit 

architektonickou studii – v tom případě by paní ředitelka uvítala kvalifikovanou pomoc z řad 

rodičů, případně finanční příspěvek na úhradu nákladů této studie.  

3. Paní ředitelka žádá SRPŠ o mimořádné stipendium ve výši 1000 Kč pro studenta P. J. z 5.A, 

který vyhrál ocenění České hlavičky. Na návrh rodičů je navrhovaná částka zvýšena na 

5000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Tímto bylo schváleno poskytnutí jednorázového mimořádného stipendia ve výši 5000 Kč. 

4. Výběr příspěvků SRPŠ se bude kontrolovat na začátku ledna. 

Zapsal: J.K. 

 


