
Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 

ze dne 29. května 2019 

Přítomni : viz. prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (L. Mikušová), ověřovateli zápisu (M. Horáková) a programu 

schůze - viz. níže. 

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – (100% / 0% / 0%) 

Program : 

1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Stav účtu KRPŠ  
3. Žádosti o příspěvky. 
4. Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí. 
5. Příprava volby nových členů ŠR. 
6. Různé   

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 

Většina rozpracovaných projektů (Element, elektronické knihy, GDPR, Logo, Agenda 
21, oplocený prostor – lavičky) nadále pokračuje. 

• Byl podepsán souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů (GDPR). 
Zmocněncem pro GDPR bude Roman Kopecký. 

• Element bude zařazen jako studijní program /tercie, kvarty/-zařídí p. ředitel Kašpar. 

• El. knihy - projekt běží /prof. Emanovská/. 
• Logo-vybráno, schváleno – odměna dle smlouvy vyplacena. 

• Agenda 21-na Praze 3 neexistuje /zjišťoval p. ředitel Kašpar/. 
• Vyúčtování plesu - převedení zisku na gymnázium - viz. malování. 
• Odměny studentům : 

➢ celých 6 let samé1 - 10 000,-Kč (cca …..) 
➢ maturitní vysvědčení samé 1 - 2 000,-Kč (cca 3) 
➢ vyznamenání 1 000,-Kč (cca 15) 

• Padl návrh nechat vyrobit pro maturanty skleničky gravírování. 
• Dále zajistit tisk obálek s logem KR. 
• Volby do školní rady, kandidáti : 

➢ Cejpková - Pri. D,  
➢ Kozáková - Sek C,  
➢ Hanzal - Ter A,  
➢ Mikušová - Kvi C, 
➢ Synková/Synek - Sek A. 

• Byla vybrána spol. Sphere Systems, s.r.o., která vybaví školu 2 novými studánkami. 

• Zahradní párty bude ve čtvrtek 20.6.2019 

Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 29.05.2019 – 702.505,34 Kč 



Ad 3) Nové žádosti o příspěvky – nebyly projednány. 

Ad 4) Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019 

 – beze změny. 

Ad 5) Různé – viz bod 1) 

 
Příští schůzka Výboru KRPŠ bude ve středu ………………..2019 v 17:30 hod. 
 
Termín nebyl stanoven 
 

 

Zapsal/a L. Mikušová a R. Kopecký  ………………….……………..…………… 

 

      ………………….……………..…………… 

 

ověřila M. Horáková    ………………….……………..…………… 


