Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ
Schůze (místo, čas, den):
učebna P4, 17:00, 15.4. 2015
Přítomni - výbor:
předsedkyně –Ing. Šlapáková, místopř. - Ing.Chejstovský,
Přítomni – zástupci tříd:
1.A –paní Vulterinová, paní Doktorová, 1.B – paníNovotná, 1.C –paní Zelenková,
2.A -paní Šlapáková, 2.B -paníProcházková,2.C–pan Chejstovský,
3.A - paní Konečná, 3.B - paní omluvena,3.C. - paní Machalická,
4.A - paníPachmanová, 4.C –pán omluven, 4.D - paníVčeláková,4.B –pan Šantůček
Přítomni –zástupci školy: ředitel školy - RNDr.F. Kosina, Mgr. Feyfrlíková

Program jednání:
1. Odsouhlasení příspěvků škole z rozpočtu SRPŠ:
 4.000,- Kč na uhrazení nákupu 3 laviček na chodby gymnázia;
 5.000,- Kč na uhrazení nákupu audioknih do informačního centra;
 400,- Kč na uhrazení nákupu stojanů na noviny do informačního centra;
 2.500,- Kč na nákup židle do informačního centra;
 1.000,- Kč na odměny pro účastníky soutěže Matematický klokan;
 1.000,- Kč na odměny pro účastníky soutěže vyhlášené k 70. výročí ukončení 2. Sv. války
(příspěvky žáků na výstavu);
 10.000,- Kč na další dovybavení informačního centra.
2. Seznámení s finanční bilancí maturitního plesu: + 73.000,- Kč (zatím na účtu školy), po dohodě
se zástupcem ředitele p. Dvořákem bude z této částky 20.000,- Kč použito na občerstvení při
maturitních zkouškách. Do SRPŠ bude převedeno z účtu školy 53.000,- Kč.
3. Absolvovaný adaptační kurz skončil s kladným zůstatkem: + 45.657,- Kč. Kurzu se zúčastnilo
89 studentů, tj, na jednoho studenta je 513,- Kč. Po dohodě bude tato částka převedena na účet
SRPŠ a dále se použije jako „předplatné“ u dotčených studentů na příspěvky SRPŠ ve školním
roce 2015/2016.
4. Připomenutí rodičům zaplacení příspěvku SRPŠ.
5. Informace od pana ředitele RNDr. Kosiny:
 v pondělí 13.4.2015 se po obědě projevila u 2 studentek a 1 zaměstnankyně žaludeční
nevolnost (byly poslány k lékaři), vše bylo p. ředitelem nahlášeno na kontrolní odbor
hygieny, která okamžitě situaci řešila – místní šetření a několikadenní odběry vzorků
jídla. Řešení vyplyne ze závěru odboru hygieny, příp. může dojít ke změně dodavatele
jídel.
 V přijímacím řízení na školu je přihlášeno 180 studentů, otevřeny budou 4 třídy po 30
studentech, v případě menšího počtu odevzdaných přihlašovacích lístků by byly otevřeny 3
třídy.



V průběhu letních prázdnin dojde k výměně oken v celém objektu školy, nyní probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, tak aby bylo vše do konce školního roku
připraveno k zahájení rekonstrukce.

6. K dnešnímu dni byla ukončena činnost stávající hospodářky SRPŠ pí. Michaely Frankové, v
souvislostí s touto skutečností byla zvolena všemi přítomnými nová hospodářka SRPŠ pí. Ing.
Helena Doktorová (zástupce 1.A).
7. V návaznosti na předchozí bod 6) bude ukončeno vedení účtu SRPŠ v České spořitelně a bude
otevřen účet v UniCredit Bank.
Složení oprávněných osob na podpisovém vzoru SRPŠ v UniCredit Bank bude
následující:
Ing. Markéta Šlapáková – předsedkyně;
Naroz.: 28.2.1977
Trv. Bytem: Poděbradská 723/130, Praha 9, PSČ 19800
Ing. Tomáš Chejstovský – místopředseda;
Naroz.: 27.8.1968
Trv. bytem: Nerudova 258, Odolena Voda, PSČ 250 70
Ing. Helena Doktorová – hospodářka.
Naroz.: 10.5.1972
Trv. bytem: Heydukova 1589/6, Praha 8, PSČ 180 00
Jakékoliv nakládání s účtem SRPŠ (např. veškeré podpisy smluvních dokumentací,
hotovostní vklady a výběry, bezhotovostní platební převody) bude vždy za účasti
minimálně dvou výše uvedených oprávněných osob (bez ohledu na jejich složení).

V Praze dne 15.4.2015

Zapsal:

Ing. Chejstovský

…………………………….

Kontrola:

Ing. Šlapáková

…………………………….

