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Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů 
ze dne 1. února 2023 

Přítomni: viz prezenční listina. 

Bylo hlasováno o zapisovateli (J. Kozáková), ověřovateli zápisu (L. Mikušová) a programu schůze - viz 
níže. 
Hlasování: ANO 10/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 01.02.2023 – 794.259,- Kč 

Ad 3) Stav příspěvků KRPŠ 

K dnešnímu datu se vybralo celkem 512.400,- Kč. Opakované platby příspěvku byly vráceny. Kromě 
tříd prima C a kvarta A jsou ve všech ostatních třídách kompletně vybrané příspěvky. Vyplácení 
schválených odměn 3000,- proběhlo. 
 

Ad 4) Proplácení 

Pravidelně proplácené akce 
Proběhla aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí, viz příloha č. 1. Klub rodičů schválil 
zvýšení částek u školní akademie vánoční (20.000,- Kč) a halloween (12.000,- Kč). Vzhledem k tomu, 
že již obě akce proběhly, promítne se zvýšení částek až do příštího školního roku. 

Klub rodičů řešil také výši příspěvku na lyžařské kurzy – částka zatím zůstane v nezměněné výši, tj. 
15.000,- Kč. Klub rodičů by na příštím jednání chtěl s p. ředitelem projednat možnosti, jak snížit cenu 
lyžařského kurzu pro studenty (např. při zlepšení logistiky se zajištěním dopravy) a také vhodného 
termínu kurzu (kdy je pravděpodobné, že bude dostatek sněhu).  

Hlasování: ANO 10/NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Příprava ročenky 
Klub rodičů schválil odměnu studentovi za přípravu ročenky pro sexty v tomto školním roce: 
částka 2.000,- Kč 

Hlasování: ANO 10/NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 
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Předtančení na maturitním plese 
Klub rodičů schválil částku na předtančení ve výši 4000,- Kč. Jedná se o bývalou studentu gymnázia, 
která měla předtančení i v loňském školním roce 

Hlasování: ANO 10/NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%) 

Časopis Element  
Vyšlo první číslo časopisu Element v tomto školním roce v nákladu 250 ks (proplácení časopisu 
Klubem rodičů v nákladu max. 250 ks 4-5x ve školním roce – schváleno na jednání KRPŠ 19. 4. 2022). 
Časopis Element je k dispozici také v elektronické verzi; odkaz viz  
https://gymnazium-prazacka.cz/skolni-casopis 

Halloween 
Třídní 5D, prof. Trunečková sdělila účetní klubu rodičů, že kvinty mezi sebou již finance za halloween 
vyřešili. 

Schváleno na minulých jednáních: 
- Obnova běžeckých bot a lyží – proběhlo 
- Doplnění žákovské knihovny – probíhá průběžně do konce dubna 
- Oprava hokejových rukavic – proběhlo 
- Návrh pozvánek, programu plesu a placky – škola vybrala práce jedné studentky; bude 

proplaceno 
- Návrh PF – proplaceno 
- Výroba dresů – probíhá; s logem klubu rodičů na rukávu 

 

Ad 5) Různé  

Maturitní ples 
Termín maturitního plesu v Lucerně je za dva týdny. Celková částka za pronájem a služby je kolem 
350.000,- Kč. V současné době jsou prodané vstupenky v hodnotě cca 310.000, ze kterých je třeba 
odečíst částku za prodej lístků pro TicketMaster. Aby nebyl ples ve ztrátě, je třeba prodat vstupenky 
za dalších zhruba 50.000,- Kč. Klub rodičů se k tomuto vrátí na příštím jednání. 

Vánoční akademie 
V letošním roce proběhla Vánoční akademie poprvé v prostorách střední školy Jarov. Prostor kina 
Aero nemá bohužel podle informací majitele dostatečnou kapacitu a akademie by se mohla zúčastnit 
pouze část studentů. I v dalších letech se tedy počítá s prostory na Jarově. 

Příští jednání 
Na příštím jednání bude klub rodičů mimo jiné schvalovat nové stanovy, předpokládá se volba 
nového předsedy (stávajícímu v tomto školním roce bude končit funkční období), bude se 
projednávat schválení knižních poukázek a časopis Element (zvážení možnosti nové tiskárny, která 
bude blíže škole a případné zvolení nové kontaktní osoby pro studenty redakční rady). 
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Termín příštího jednání: čtvrtek 23. března 2023, 17.30 hodin, studovna GNP. 
 

 

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

 

Ověřila L. Mikušová    ………………….……………..…………… 
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Příloha č. 1 
 
 
Seznam pravidelně proplácených akcí  

od 1. 2. 2023  

  

Akce 
Maximální výše 
příspěvku KR 

Terezín (1 den – 2 třídy) 14 000,00 Kč 

Terezín (2 dny – 1 třída) 7 000,00 Kč 

Osvětim 50 000,00 Kč 

Komunistický lágr Vojna 15 000,00 Kč 

Lyžařský kurz 15 000,00 Kč 

Sportovní, výtvarný a vodácký kurz 30 000,00 Kč 

Automaty na vodu – servis 30 000,00 Kč 

Školní akademie - vánoční 20 000,00 Kč 

Ubytování německých učitelů (výměnné 
pobyty) 

21 000,00 Kč 

Halloween 12 000,00 Kč 

Knižní poukázky 36 000,00 Kč 

Výstava tříd výtvarného oboru 20 000,00 Kč 

Hockey show (pronájem haly) 6 000,00 Kč 

Kroužky 50 000,00 Kč 

Zahradní párty na konci školního roku 10 000,00 Kč 

Ročenky pro maturanty 50 000,00 Kč 

Školní trička pro 1. ročníky 15 000,00 Kč 

Školní mikiny pro 3. ročníky 36 000,00 Kč 

Celkem 437 000,00 Kč 
 


