
Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 

ze dne 14.června 2018 

Přítomni : viz. prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (R. Kopecký), ověřovateli zápisu (M. Jirglová) a programu schůze 

- viz. níže. 

Program : 

1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Stav účtu KRPŠ. 
3. Žádosti o příspěvky. 
4. Hlasování per rollam. 
5. Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019. 
6. Zhodnocení KR ve školním roce 2017/2018 (Zpráva o činnosti KRPŠ v r. 2017). 
7. Různé.   

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 9/0/0 = 100 % 

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z 04.04.2018. 

Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 14.06.2018 – 435.695,66 Kč 

Ad 3) Nové žádosti o příspěvky  

• KR finančně přispěje na vymalování učeben na základní škole v čase letních prázdnin. 

Na finální podobě tříd lze spolupracovat se studenty výtvarných tříd. Po uzavření 

výběrového řízení na malíře a stanovení ceny proběhne o tomto hlasování per rollam. 

• Prof. Pacáková a Chaloupecká plánují se studenty návštěvu Evropské organizace pro 

jaderný výzkum (CERN) na cca 5 dní. Předběžná cena pro studenty vychází na cca 7 

tis. Kč. Poté, co bude ze strany prof. Pacákové upřesněna cena této akce, zváží KR 

případnou podporu (jednorázový příspěvek na studenta, ev. uhrazení dopravy apod.). 

Ad 4) Hlasování per rollam 

R. Kopecký seznámil ostatní členy Výboru o výsledku třech hlasování per rollam. Ve všech 
třech případech byly žádosti odsouhlaseny (viz. příloha). 

Ad 5) Nedošlo k žádným novým návrhům o doplnění či aktualizaci seznamu pravidelně 
proplácených akcí pro školní rok 2018/2019. 



Ad 6) Zhodnocení KR ve školním roce 2017/2018 (Zpráva o činnosti KR v r. 2017) – R. 
Kopecký seznámil ostatní členy Výboru se zněním Zprávy o činnosti KR v r. 2017. Následně 
bylo o této Zprávě hlasováno. 

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 9/0/0 = 100 % 

Ad 7) Různé 

• Časopis Element – po odstoupení šéfredaktorky sl. Hedy vyšlo poslední číslo v 12/2017. 

KR se pokusí najít způsob, jak vydávání časopisu pomoci opět nastartovat. 

• Elektronické knihy – pí Simerová projedná s prof. Emanovskou zpopularizování této 

možnosti mezi studenty. 

• GDPR – KR tuto věc projedná na následujícím setkání a podepíše patřičné dokumenty a 

formuláře. 

• Zisk z plesu – KR uhradil (5.3.2018) fakturu spol. Fan&Tom s.r.o. za organizační zajištění 

maturitního plesu ve výši 290.279,-Kč. Gymnázium NP převedlo (26.4.2018) na účet KR 

částku 345.308,-Kč. Čistý zisk z plesu 2018 tedy byl 55.029,-Kč. 

• Pí M. Horáková připomněla záměr vytvořit pro KR vlastní logo, které by mj. sloužilo 

k propagaci práce KRPŠ. Pí M. Horáková osloví prof. Brichcínovou ohledně zapojení 

studentů výtvarných tříd do tohoto projektu. P. J. Hanzal předtím vypracuje pro studenty 

informaci ohledně záměrů a cílů KR. K propagaci KR lze použít i časopis Element. 

• Následovala diskuze o rozpočtu KR v dalších letech. P. J. Hanzal upozornil, že v r. 2017 byl 

rozpočet KR výrazně deficitní (cca 200 tis. Kč) a navrhoval do dalších let udržovat 

rozpočet vyrovnaný. Bylo konstatováno (Kopecký), že tento deficit byl způsoben určitou 

nečinností v r. 2016, kdy byly plánované i mimořádné akce z roku 2016 hrazeny až v r. 

2017, tj. v rozpočtu r. 2017 se promítly i náklady r. 2016. Po kratší diskuzi se většina 

přiklonila ke konceptu udržovat rezervu cca 150 tis. a zbytek financí uvolňovat pro 

potřeby studentů a školy jako doposud. 

 

 
Příští schůzka Výboru KR bude ve středu 03.10.2018 v 17:30 hod. 
 

 
 

zapsal Roman Kopecký  ………………….…………………… 

 

ověřila Michaela Jirglová  …………………….………………… 


