
Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 

ze dne 8. prosince 2022 

Přítomni : viz prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (J. Kozáková), ověřovateli zápisu (Lenka Mikušová) a programu schůze 
- viz níže. 
Hlasování : ANO 9/NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 
 

Program : 
1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Stav účtu KRPŠ. 
3. Stav příspěvků KRPŠ. 
4. Proplácení 
5. Různé   

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 

 

Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 08.12.2022 – 1.012.520,- Kč 

 

Ad 3) Stav příspěvků KRPŠ 

K datu 08.12.2022 vybráno celkem 505.100,- Kč (část bezhotovostně na účet, část hotově na třídních 
schůzkách). Vyskytlo se několik případů opakované platby příspěvku KRPŠ, příspěvek byl v těchto 
případech vrácen. 
Seznam tříd s kompletně vybranými příspěvky: 
1D, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6D 
Stejně jako v loňském roce byly schváleny odměny 3.000,- Kč pro kompletně vybrané třídy. Poslední 
urgence plateb proběhla v listopadu a prosinci 2022, poté již KRPŠ nebude upomínat. Odměnu bude 
KRPŠ vyplácet i po tomto datu. 
Hlasování : ANO 9 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 
 

Ad 4) Proplácení 

Časopis Element – v letošním roce dosud nevyšel 
Obnova běžeckých bot a lyží – příspěvek byl schválen na minulém setkání Klubu rodičů – probíhá 
 
Doplnění žákovské knihovny – částka: 10.000,- Kč 
Oprava hokejových rukavic – částka: 5.000,- Kč 
(obě žádosti byly předběžně projednány se zástupci Klubu rodičů již v den třídních schůzek) 



Hlasování : ANO 9 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Maturitní ples a PF 
Vybraný návrh na pozvánku, program plesu, placku a PF bude stejně jako v minulých letech 
ohodnocen částkou 1000,- Kč (celkem tedy 4000 Kč za vše) 
Hlasování : ANO 9 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Odměna účetní 
Současná odměna účetní je 500 Kč/měsíčně. Tato výše odměny již naprosto neodráží současný stav 
cen. Bylo rozhodnuto o zvýšení odměny na 1000 Kč/měsíčně. 
Hlasování : ANO 8 /NE 0 /ZDRŽEL 1 – (100% / 0% / 0%) 

Výroba dresů 
Byla schválena žádost o proplacení příspěvku na výrobu dresů na sport ve výši 21.000,- Kč 
Hlasování : ANO 9 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Pravidelně proplácené akce 
Vzhledem ke zvýšení cen je třeba aktualizovat seznam pravidelně proplácených akcí. Probrán bod po 
bodu. Klub rodičů požádal p. ředitele, aby ověřil, které příspěvky jsou nedostačující nebo se naopak 
nedočerpávají. Schválení aktualizovaného seznamu proběhne na dalším jednání Klubu rodičů nebo 
per rollam. 

Halloween 
Klub rodičů byl informován, že v tomto školním roce byl překročen limit 10.000,- za Halloween (patří 
mezi pravidelně proplácené akce). Po projednání Klub rodičů nebude zatím navyšovat schválenou 
částku a bude tedy proplacena částka 10.000,- Kč. Klub rodičů se v současné chvíli přiklání k tomu, 
aby na uhrazení zbývajících 3.000,- Kč byly použity prostředky, které 5D dostane od Klubu rodičů 
za vybrané příspěvky ve třídě. 
 

Ad 5) Různé  

Školní akademie 
V letošním roce neproběhne v Aero, jako tomu bylo v předchozích letech, a to kvůli nedostatečné 
kapacitě –akce bude pořádána na Jarově. 

Maturitní ples 
Termín plesu: 17. 2. 2023. Vstupenky již zakoupily sexty a primy. V současné době je nákup otevřen 
pro všechny ostatní.  

Školní mikina a tričko 
Klub rodičů se dohodl, že Ukrajinští studenti, kteří přišli na gymnázium v souvislosti s válkou na 
Ukrajině, dostanou školní mikinu a tričko.  
Hlasování : ANO 9 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Oblékání 
Proběhla debata o vhodnosti oblékání crop top a tepláky. P. Ředitel sdělil, že v současné době nemá 
škola schválen přesný výčet toho, co se smí a nesmí nosit – jde o obecné znění, že se má jednat o 
„přiměřené oblečení“. Škola bude zpracovávat tzv. manuál vhodného oblékání. 



Hokej 
P. Synek ze 6A seznámil Klub rodičů a p. ředitele se situací kolem hokeje v sextách, kdy některé 
studentky chtěly trénovat hokej stejně jako studenti a nebylo jim to umožněno. V příštím roce se 
p. ředitel pokusí začlenit dívky, pokud bude z jejich strany zájem. 
 

 

 
Příští schůzka Výboru KRPŠ bude ve středu 1. února 2023 v 17 hodin ve studovně GNP. 
 

 

Zapsala J. Kozáková    ………………….……………..…………… 

 

Ověřil L. Mikušová    ………………….……………..…………… 


