
Zpráva o činnosti KRPŠ za rok 2021 
 

 
I v uplynulém školním roce se Klub rodičů díky členským příspěvkům rodičů a přátel 
školy významně podílel na pravidelně pořádaných akcích školy i na dalších projektech, 
které škola zajišťovala pro své studenty.  
 
Všichni primáni obdrželi trička a studenti vyšších ročníků mikiny s logem gymnázia.  
 
Mj. KRPŠ přispěl na vybavení interaktivní učebny Fyziky, Chemie a Biologie a podpořil 
charitativní projekt profesora Mgr. Ondřeje Poláčka Sestry v akci. Financoval zřízení 
dalšího automatu na pitnou vodu a údržbu těch stávajících.   
 
KRPŠ  po  přestávce  způsobené  Covidem  přivítal  chuť  studentů  k obnovení  školního 
časopisu Element, jehož vydávání studentské redakci vždy financoval. Dále 
pokračovala spolupráce s prof. Emanovskou na obnově a vybavování školní knihovny. 
V domě knih Neoluxor jsme v tomto školním roce zakoupili 360 poukázek v hodnotě 
100  Kč.  Třídní  učitelé  je  rozdělili  mezi  žáky  s  nejlepšími  studijními  výsledky.  Jako 
v posledních letech v každém roce vznikla za naší účasti památeční Ročenka. 
 
Také jsme v tomto roce pokračovali v podpoře výtvarných, kulturních a sportovních 
akcí a zájezdů. Přispěli na obnovu výstrojí na lední hokej a bot na běžkové lyžování, 
které jsou zapůjčovány studentům gymnázia.  
 
Každoroční  zájezdy  do  Terezína  i  Osvětimi  jsou  pro  studenty  jistě  významným 
zážitkem. I ty financuje KRPŠ. 
 
Snažili  jsme  se,  aby  všechny  finanční  prostředky  KR  byly  investovány  co  možná 
nejhospodárněji  a  s  maximálním  dopadem  na  konkrétní  akce  a  studenty  školy.  O 
každém příspěvku se vždy důsledně a transparentně hlasovalo.   
 
Ve  školním  roce  2021/2022  získal  KRPŠ  z  příspěvků  rodičů  a  přátel  školy  celkem 
503.400 Kč, přičemž přispělo cca 93 % rodičů.  
 
Všem  rodičům  i  přátelům  školy  za  jejich  příspěvky  upřímně  děkujeme,  ať  už  byly 
v jakékoli výši!  
Je skvělé, že už téměř každá třída má svého zástupce ve Výboru KRPŠ.  
 
Stav účtu KRPŠ k 31.12.2021    948.038,07 Kč  
Pokladna KRPŠ k 31.12.2021    25.112,00 Kč  
 
Účetnictví  KRPŠ  bylo  vedeno  v souladu  s platnou  legislativou  a  je  k nahlédnutí 
každému členovi spolku KRPŠ v budově gymnázia, kde je archivováno. 
 
V Praze 8. listopadu 2022 
 
Roman Kopecký předseda KRPŠ 
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