
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RADY RODIČŮ 
SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 

se sídlem Ohradní 55/111, 140 00   Praha 4 
 konané dne 6.4.2022 

V GYMNÁZIU Elišky Krásnohorské, Ohradní 111/55, 140 00 Praha 4 
 

 
Přítomno: 20 členů  
 

1. Zahájení, zápis členů do prezenční listiny, sečtení zúčastněných zástupců tříd, 
schválení programu 

2. Volba zapisovatele, volba ověřovatele 
3. Informace o výběru příspěvků a jejich dovybrání v rámci třídních schůzek 
4. Volby:   a) Volba nového člena výboru 

             b) Volba nového hospodáře spolku    

             c) Volba kontrolní komise 

5. Hlasování o změně stanov (dosavadní místopředsedkyně paní Jelínková) 
6. Žádosti o finanční příspěvky od RR v rámci i mimo rozpočtové položky 
7. Zpráva pan ředitele školy o současném dění ve škole, plán konání maturitního 

plesu a dotazy na vedení školy 
8. Různé, diskuse 
9. Závěr, rozloučení 

 

 
Paní předsedkyně Ludmila Cholenská zahájila schůzi a všechny přivítala. Proběhlo 
hlasování – schválení programu  
 

1. Schválení navrženého programu 
 
     Pro:                  20 
     Proti:                  0 
     Zdržel se:           0 
 
2. a) Volba zapisovatele, byla navržena a schválena paní Martina Jelínková 
 
     Pro:                 19 
     Proti:                 0 
     Zdržel se:          1 

 
           b) Volba ověřovatele zápisu, byla navržena a schválena paní Ludmila       
               Cholenská 

 
     Pro:                 20 
     Proti:                 0 
     Zdržel se:          0 

 
3. Informace o výběru příspěvků ve třídách.  

 
 



4. a) Paní předsedkyně navrhla nového člena výboru paní Květu Kroupovou, za  
     paní Jelínkovou, která ve funkci končí.  

 
                Pro:                  19 

           Proti:                  0 
           Zdržel se:           1 
 

 
     Proběhlo hlasování o novém složení výboru – předseda paní Ludmila  
     Cholenská, místopředseda paní Kateřina Potužníková a člen paní Květa  
     Kroupová 
 

                Pro:                  20 
           Proti:                  0 
           Zdržel se:           0 

 
 
 
       b) Paní předsedkyně navrhla novou hospodářku spolku paní Petru     
           Glombovou 
 

                Pro:                  19 
           Proti:                  0 
           Zdržel se:           1 
 
       c) Proběhlo hlasování o novém složení kontrolní komise Filip Vojtášek, Eva  
           Burianová a Jaroslav Chum 
 

                Pro:                  19 
           Proti:                  0 
           Zdržel se:           0 
 
 
 
5. Paní Jelínková navrhla změnu stanov, která se týká délky funkčního období 

výboru a kontrolní komise. Vzhledem k osmi a čtyřletému období studia bylo 
navrženo, aby obě období byla pětiletá a neskončila dříve, než proběhne 
volba nových členů. 
 
 

Čl. 5, Organizace spolku 
 
Výbor 
Statutárním orgánem Spolku je výbor, který je tvořen třemi členy Spolku z řad rady 
Spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi. Členem výboru nesmí být člen 
kontrolní komise. Členem výboru je předseda, místopředseda a člen. K platnosti 
právního úkonu Spolku je třeba podpisu alespoň dvou členů výboru. Funkční období 
členů výboru je pětileté, neskončí však dříve, než proběhne volba nových členů.  

     



 
    Pro:                  20 
    Proti:                  0 
    Zdržel se:           0 

 
 
 

6. a) 
Pan ředitel školy Bednář požádal RR o mimořádný příspěvek v souvislosti 
s výukou dětí z Ukrajiny, několik jich nyní navštěvuje gymnázium. Škola chce 
pomoci těmto dětem s integrací mezi české studenty.   

          Jednalo by se jednak o doučování (300 Kč na hodinu, výuka jednou týdně) a  
          příspěvek na obědy (36 Kč/oběd). Bude se týkat 9 – 12 žáků z Ukrajiny.     
          Proběhla diskuse nad výší částky a byla navržena částka 35.000 Kč 
 
 

    Pro:                  20 
    Proti:                  0 
    Zdržel se:           0 

 
b) 
Proběhla diskuse o další možné pomoci ukrajinským dětem. Návrh – zřízení 
transparentního účtu u FIO banky, kam by mohli např. i rodiče přímo posílat pomoc 
nebo variabilního symbolu na účtu spolku. Po důkladném zvážení jsme se rozhodli 
nezakládat transparentní účet, ale přidělit příspěvkům variabilní symbol s textem: 
„Příspěvek na pomoc ukrajinským studentům na Gymnáziu Elišky Krásnohorské“.  
 
         Pro:                  20 

    Proti:                  0 
    Zdržel se:           0 

 
c) 
Paní zástupkyně oktávy přednesla žádost na příspěvek na upomínkové předměty pro 
maturanty – skleničky s logem školy. Po diskusi byla navržena částka 4.500 Kč pro 
oktávu a stejná částka, tedy 4.500 Kč pro 4.A (cca 111 Kč/osoba) 

 
    Pro:                  15 
    Proti:                  0 
    Zdržel se:           5 
 
 

d) 
Zazněl dotaz na příspěvek na akci „politická simulace“ – v Praze a v Plzni (11x1.000 
Kč a 1x 1.250 Kč). Jednalo by se o celkovou částku 12.250 Kč. Po diskusi proběhlo 
hlasování:  

 
Pro:                  20 
Proti:                  0 
Zdržel se:           0 
 



 
7. Pan ředitel školy stručně informoval o novém termínu plesu (26.5.2022). Ples 

je téměř vyprodán. Dále proběhly informace v souvislosti s výukou v době 
covidu, o vylepšení interiéru školy a další. Plánovaná výstavba auly se 
posouvá z důvodu pomalého jednání úřadů na Praze 4. Škola bude aktuálně 
má dostatek finančních prostředků pro svoji činnost. O finální výši prostředků 
se na Magistrátu bude jednat po 1. pololetí. Informace o počtu uchazečů – 
osmileté gymnázium 266/30 (počet uchazečů/počet přijatých), čtyřleté 
gymnázium – cca 35/30 – zde je ve srovnání s minulými lety velmi málo 
uchazečů – otevírá se jen jedna třída a v minulém roce byl naopak počet 
uchazečů vysoký, možná to letos některé odradilo.  

 
8. Dotaz na tragickou událost na sousedním učilišti a aby pan ředitel promluvil 

k žákům ohledně případného spatření zbraně ve škole. Pan ředitel sdělil, že 
ve školním řádku je výslovně uvedeno, že se do školy nesmí nosit žádná 
zbraň ani její maketa, to by se jednalo o přestupek. Proběhla diskuze o 
prevenci a zkušenostech. Pan ředitel bude informovat studenty, že pokud by 
viděli u někoho jakoukoli zbraň, musí o tom informovat (profesory, vedení 
školy).  

 
9. Paní předsedkyně Cholenská všem poděkovala za účast.  

 
 
 
 
 
Zapsala:  Ing. Martina Jelínková          
………………………………………    
 
       
 
 
Správnost zápisu ověřila: Ing. Ludmila  Cholenská     
 
………………………………………          
 
 


