Spolek rodičů a přátel školy
při Gymnáziu Říčany

SRPŠ GyRi

Informace o činnosti SRPŠ při Gymnáziu Říčany,
a stručný finanční přehled za školní rok 2016/17
Vážení rodiče,
jako předseda výboru Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany (SRPŠ GyRi) bych Vás rád tímto dopisem
seznámil s činností a hospodařením SRPŠ GyRi ve školním roce 2016/17.
Na začátek patří mé díky všem rodičům, kteří letos přispěli členskými příspěvky do společného fondu. Celkem
zaplatilo 81 % studentů a na příspěvcích jsme tak v minulém školním roce vybrali 257 586,- Kč (1000,- Kč za studenta,
sourozenci se mohli podělit). Opět jsme zálohovali školní ples, který díky skvělé organizaci maturantů znovu skončil
v plusu, takže nebylo třeba nic doplácet a veškeré zálohy se SRPŠ vrátily v plné výši. Za vybrané příspěvky se zároveň
podařilo zakoupit gymnáziu množství nadstandardních učebních pomůcek, zároveň i pokračovat v proplácení
reprezentace školy a zájmové činnosti a tím přispívat k lepšímu vzdělání dětí i ke zvýšení prestiže školy.
Rád bych Vás proto i letos požádal o podporu gymnázia a na něm studujících našich dětí prostřednictvím SRPŠ formou
zaplacení členských příspěvků na školní rok 2017/2018.
Platba příspěvků na školní rok 2017/2018
Údaje pro platbu příspěvků jsme již vyvěsili na webových stránkách školy, někteří rodiče si je již odvodili i z loňska.
Děkuji všem, kteří již zaplatili, k dnešku už je na tento školní rok vybráno 81 000 Kč. Vám, kteří jste dosud nezaplatili a jste
ochotni SRPŠ podpořit, uvádím platební pokyny zde:
-

Výše příspěvků 1 000,- Kč jednorázově za celý školní rok
Rodiče sourozenců mohou platit jen jednou za všechny své děti (ale mohou platit i za každé zvlášť, děkujeme)

-

Číslo účtu: Fio Banka:

-

Variabilní symbol:
Poznámka: <třída> <jméno>
o třída
víceleté V1 – V8, čtyřleté C1 – C4
o jméno
příjmení a případně iniciál, v případě nejednoznačnosti prosíme celé jméno
o při platbě za více dětí uveďte v poznámce všechny, za které je placeno
o příklad za mě: V4 POKORNA K., V2 POKORNA T.

7777 4974 33 / 2010
201718

(SRPS GYRI 33 /2010)

Snažte se, prosím, dodržovat při platbě výše uvedené pokyny, dohledávání neoznačených plateb bývá občas
složité. Letos nově bychom Vás chtěli požádat pouze o bezhotovostní platbu. Z důvodů urychlení všech operací, snížení
administrativy, jednoduchosti a přehlednosti evidence a i možného budoucího dopadu EET se snažíme eliminovat všechny
hotovostní operace. Děkuji za Vaše pochopení a Všem z Vás, kteří i letos příspěvky zaplatí, mnohokrát děkujeme.
O SRPŠ GyRi...
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany (SRPŠ GyRi) je zájmové uskupení rodičů studentů Gymnázia
Říčany, které se v rámci současné finanční a právní situace snaží formou finanční a materiální pomoci umožnit škole
využívat pro výuku našich dětí moderní vybavení a techniku, kterou může škola využít pro zkvalitnění výuky našich dětí
a ke kterým by se bez naší pomoci nedostala.
V rámci své činnosti komunikujeme s rodiči, studenty a vedením školy, přijímáme jejich požadavky na jednotlivé
formy pomoci – projekty a pečlivě zvažujeme, které z těchto požadavků podpoříme. Rámcově se tak snažíme nefinancovat
pomůcky a vybavení, které by měl škole hradit zřizovatel. Zaměřujeme se spíše na moderní technologické vybavení, které
může výuku a následně i prestiž GyRi posunout kupředu a umožní našim dětem lepší uplatnění v budoucím studiu
a profesním životě.
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V minulosti tak SRPŠ financovalo audiovizuální a výpočetní techniku pro GyRi, mimo jiné kompletní obnovu
počítačové učebny náhradou 10 let starých počítačů novými, vybavení všech tříd projektory, pořízení chromebooků
a chromeboxů pro práci v celoškolním prostředí Google Apps. Dále SRPŠ zakoupilo nové mikroskopy pro laboratoře
biologie, pomáhalo s pořízením šatních skříněk, vitrín a nástěnek na chodbách gymnázia atd.
Delegáti a Výbor SRPŠ
Současné shromáždění delegátů a výbor spolku (tvořený volenými zástupci tříd), volený v loňském roce, je
následující:
třída delegát

e-mail

poznámka

V1

prosím zvolit

V2

Ing. Silvie Končická

v2@srpsgyri.cz

V3

Ing. Richard Unruh

v3@srpsgyri.cz

V4

Ing. Stanislav Pokorný

v4@srpsgyri.cz; predseda@srpsgyri.cz

předseda výboru SRPŠ

V5

MUDr. Monika Horáková

v5@srpsgyri.cz; hospodar@srpsgyri.cz

hospodář SRPŠ

V6

Jitka Jančíková

v6@srpsgyri.cz

V7

Mgr. Karolína Vondrová

v7@srpsgyri.cz;
mistopredseda@srpsgyri.cz

V8

MUDr. Lenka Cimprichová

v8@srpsgyri.cz

C1

prosím zvolit

C2

Míla Homolová

c2@srpsgyri.cz

C3

Jitka Křivánková

c3@srpsgyri.cz

C4

Ing. Andrea Paslerová

c4@srpsgyri.cz

místopředsedkyně výboru
SRPŠ

V otázkách na SRPŠ se tak, prosím, obracejte na své třídní delegáty (osobně nebo přes srpsgyri.cz mailové adresy),
případně na předsednictvo (paní Horáková, paní Vondrová a já) na našem společném e-mailu info@srpsgyri.cz.
Nové třídy V1 a C1 : Prosíme, abyste během třídních schůzek zvolili svého zástupce do výboru SRPŠ. Tento zvolený delegát
bude následně Vaši třídu po celý školní rok (většinou i další roky) zastupovat, předkládat na schůzích SRPŠ GyRi Vaše
podněty a návrhy, hlasovat za Vaši třídu o využití prostředků SRPŠ a informovat Vás během třídních schůzek o činnosti
SRPŠ GyRi. Prosím Vás tedy o volbu a následně o předání jména a kontaktu na nového delegáta na předsednictvo SRPŠ
(info@srpsgyri.cz)
Stávající třídy: Váš stávající zástupce bude členem výboru SRPŠ do prvních třídních schůzek v novém školním roce, kde
Vás poprosím o potvrzení jeho mandátu, či o zvolení nového.
Poznámka: Voleným delegátem se může dle stanov spolku stát pouze člen SRPŠ, tj. rodič, který má na daný školní rok zaplaceny členské příspěvky
SRPŠ. Proto prosím všechny zvolené či potvrzené zástupce o zaplacení příspěvku za své děti.

Hlavni projekty SRPŠ ve školním roce 2016/17
V loňském školním roce jsme realizovali tyto větší projekty:
Zálohování maturitního plesu – 0 Kč - jako každý rok i v minulém školním roce pomáhalo SRPŠ maturantům finančně se
zálohovými platbami a „právním zajištěním“ maturitního plesu. Celkově jsme tak na zálohách (pronájem sálu, platba
orchestru, OSA) zaplatili 189 258,- Kč, které nám po vyúčtování plesu maturanti do koruny vrátili. I v tomto roce se
maturantům podařilo sehnat dostatek sponzorů a prodat tolik vstupenek, že ples skončil v plusu. (Přebytek tak jako každý
rok zůstal maturantům na maturitní dárky a oslavy.)
Hromadný nákup pracovních sešitů – 0 Kč – od loňského roku fungujeme jako prostředník pro hromadný nákup
pracovních sešitů (které škola standardně studentům neposkytuje, ale kupují si je sami). Vždy najdeme nejlevnější
internetovou cenu, navíc díky hromadným nákupům máme zajímavou paušální slevu. SRPŠ tato aktivita nic nestojí,
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fungujeme jen jako prostředník pro objednání sešitů a výběr peněz. Loni jsme takto nakoupili pracovní sešity a jazykové
učebnice za více než 50 000,- Kč. (Škola kvůli finančním pravidlům nemůže tyto sešity kupovat přes svůj účet, učitelé ani
nesmí vybírat od studentů peníze.)
Obnova rozbitých šatních skříněk – 16 000,- Kč – Přestože se poškozené šatní skříňky snaží pan školník v maximální možné
míře opravovat, některé už se nepodařilo ani svařit a byla tak potřeba jejich oprava v celkové částce 32 000,- Kč. Škola
získala finance na polovinu této částky, druhou polovinou přispělo SRPŠ.
Obnova fotovoltaického panelu – 17 000,- Kč – V rámci projektu „Slunce do škol“ byl před deseti lety do školy
nainstalován solární panel s informační tabulí měřených veličin. Tato tabule bohužel přestala fungovat a oprava do
původního stavu byla příliš drahá, navíc by byla s rozvojem fotovoltaické techniky neefektivní. Panu profesoru Hromasovi
se podařilo zajistit ve spolupráci s firmou SVP Solar alternativní řešení, které výstupy z panelu posílá přímo do počítače
a je tak možné je prezentovat i při výuce.
Koše na tříděný odpad – 22 000,- Kč – GyRi aktivně třídí odpad, jednotlivé třídy mají pravidelné služby na vynášení
tříděného odpadu z košů na chodbách. Díky vysokému provozu se ale používané plastové koše často rozbíjely a bylo
potřeba stále kupovat nové. Gymnáziu se v loňském roce podařilo získat za vlastní peníze jeden odolný kovový čtyřkoš,
který se osvědčil v provozu, SRPŠ proto letos přispělo a dokoupilo další dva čtyřkoše (jeden dodán v červnu, druhý dodán
po prázdninách) tak, aby byly pokryty všechny tři patra tříd GyRi.
Chromeboxy do tříd – 72 000,- Kč – Stejně jako v předchozích letech počítačová učebna i počítače v jednotlivých třídách
už byly takřka deset let staré a bylo čím dál obtížnější je používat, v některých třídách již nefungovaly. Proto SRPŠ letos
pořídilo do všech tříd proprietární zařízení – tzn. celkem 12 ks Chromeboxů, na kterých může běžet používaný Chrome OS
v oficiální a pravidelně aktualizované verzi, místo alternativní distribuce, která byla dosud provozována na původních
částečně nefunkčních PC.
Pololetní bruslení – 200,- Kč – letos poprvé jsme organizovali pololetní bruslení na říčanském zimním stadionu v celkové
částce 9 200,- Kč. Město Říčany v zimě přispělo všem základním školám na pravidelné lekce bruslení, proto jsme se na něj
obrátili i my se žádostí o jednorázovou dotaci. Město nám vyhovělo a získali jsme tak dotaci 9 000,- Kč, za kterou tímto
ještě jednou děkujeme. Celkové náklady na bruslení tak byly pouze 200,- Kč.
Průběžné financování
Kromě výše zmíněných projektů SRPŠ dlouhodobě proplácí i průběžné aktivity prospěšné pro naše děti jako
odměny na sportovním dni a dalších školních akcích, cestovné a startovné studentů na školních soutěžích, pohoštění pro
maturitní komise, příspěvky na údržbu školního hřiště atd. Na začátku školního roku 2016/2017 tak byli vedením školy
hromadně odměněni studenti, kteří loni GyRi úspěšně reprezentovali v okresních a vyšších kolech různých oborových
olympiád a soutěží, SRPŠ zde financovala odměny formou knižních poukázek pro celkem 35 studentů ze všech ročníků
v souhrnné ceně 13.900,- Kč.
Hotovostní pokladna
Hotovostní pokladna byla držena pouze kvůli nutným případům, jinak kvůli evidenci vede SRPŠ všechny platby
(včetně proplácení jízdného, startovného, odměn atp. studentům a pedagogům) elektronicky. Do pokladny byl v loňském
roce postupně přidávány hotovostně placené příspěvky, její stav na konci roku byl 25 262,- Kč.
Z této částky jsme 25 000,- Kč letos v listopadu vložili na účet, zbylých 262,- Kč bylo zatím ponecháno v pokladně,
bude využito na proplácení, případně vloženo na účet a pokladna uzavřena.
Důvodem pro uzavření pokladny je kromě lepší evidence a jednodušší administrativy elektronických transakcí i
možné budoucí zavedení EET i pro spolky, které při čistě bezhotovostním fungování nebude potřeba. Z toho důvodu
přecházíme i na čistě bezhotovostní výběr příspěvků.
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Hospodaření Rady a SRPŠ ve školním roce 2016/17

Zůstatek na účtu k 1.8.2016

77 372 Kč

Příjmy – členské příspěvky

257 586 Kč

Výdaje - knižní poukázky

-13 900 Kč

Výdaje – skříňky

-16 000 Kč

Výdaje – údržba školního hřiště

-71 874 Kč

Výdaje - oprava solárního panelu

-16 829 Kč

Výdaje – maturitní pohoštění

-5 000 Kč

Výdaje - čtyřkoše na tříděný
odpad

-21 959 Kč

Zůstatek v pokladně k 30.7.2017
Zůstatek na účtu k 30.7.2017

Znovu děkujeme všem rodičům.

-5 000 Kč

Výdaje - chromeboxy

Výdaje – ostatní

Převedeno z předchozího roku. Loni se financovala velká
obnova PC učebny, proto byly výdaje větší.

-22 745 Kč

Odměny dětem, proplácení jízdného a startovného a
další.

25 262 Kč

25 000,- Kč vloženo na účet, 262,- Kč zůstává v pokladně

136 389 Kč

Převádíme do dalšího školního roku.

Pokud budete mít někdo jakékoliv dotazy k hospodaření SRPŠ, budu Vám během každých třídních schůzek
k dispozici v Aule GyRi, na mailu pokorny@srpsgyri.cz nebo osobně kdykoliv dle dohody.
Plány na financování projektů a aktivit v roce 2017/18
Ve školním roce 2017/2018 hodlá SRPŠ pokračovat ve stávajícím modelu finanční podpory GyRi. Opět pomůžeme
maturantům se zálohováním a pomocí s přípravou plesu a nadále budeme studentům proplácet náklady (startovné, tisk
prací, doprava, odměny) na reprezentaci školy na různých soutěžích a olympiádách, studenty to motivuje a zvyšuje to
prestiž jak studentů samotných, tak i celé školy.
Jedním ze stěžejních projektů, které hodlá škola řešit příští školní rok, je úprava školní auly tak, aby bylo možné co
nejlépe využít stávající multimediální vybavení a šlo tak aulu lépe využít pro celoškolní kulturní i výukové akce. S paní
ředitelkou budeme proto na podzim jednat o vhodné míře účasti SRPŠ na této aktivitě.
Další aktivity, které vedení školy zatím navrhuje, jsou:
•

•
•
•
•

Pořízení dalších 16 chromebooků tak, aby bylo možné na nich realizovat výuku celé třídy a ne pouze rozdělené
poloviny. Současně se zbylými chromebooky by bylo třeba pořídit nabíjecí skříň, kam bude možné chromebooky
po skončení výuky bezpečně uložit, a kde je bude přes noc možné zároveň i nabíjet.
Příspěvek na obnovu vybraného sportovního náčiní pro výuku TV.
Skříně pro uložení pomůcek Fy, Bio atd.
Nástěnky a tabule do různých učeben a laboratoří.
Židle s psacími podložkami do jazykové učebny.

Dalším cílem SRPŠ vycházejícím z podnětů studentů je vybudovat na území školy zabezpečené a monitorované
místo na ukládání koloběžek a jízdních kol, abychom podpořili zdravou dopravu studentů do školy. Tento projekt však
bude možné realizovat až v okamžiku, kdy budou jasné konkrétní dispozice a termíny plánované výstavby nové sportovní
haly na pozemku GyRi.
4

Spolek rodičů a přátel školy
při Gymnáziu Říčany

SRPŠ GyRi

K akcím dodám, že se letos podle všech reakcí vydařilo pololetní bruslení a rádi bychom jej v lednu opět
zopakovali. Zároveň na závěr školního roku, konkrétně na 26. června 2018, připravujeme v Říčanech na Marvánku
zahradní slavnost pro studenty, učitele, rodiče, absolventy a přátele SRPŠ, kde bude možné společně neformálně ukončit
školní rok 2017/18 na kterou Vás všechny rádi pozveme.
Ve stanovách SRPŠ platil a stále platí fakt, že nehodláme suplovat zřizovatele (kraj) a nehodláme ze svých peněz
platit škole to, na co by podle našeho společného názoru měla mít nárok přímo od zřizovatele, ale snažíme se pořizovat
spíše nadstandardní vybavení, které našim dětem studium vylepší a bude je motivovat k lepším výsledkům. SRPŠ tak
nefunguje jako univerzální pokladna pro jakékoliv potřeby školy. Vašich příspěvků si vážíme, a proto zodpovědně
zvažujeme a společně za všechny třídy musíme kolektivně odsouhlasit každý projekt, který se rozhodneme z Vašich
příspěvků financovat. Každý rok je tak i několik požadavků školy, které financovat odmítneme.
Neustále uvažujeme i o dalších projektech, které by pomohly zlepšit prostředí GyRi. Pokud někdo z Vás, rodičů,
bude mít vlastní podněty, jsme za ně vždy rádi a můžete se na nás kdykoliv obrátit, buď přímo na předsednictvo SRPŠ,
nebo prostřednictvím Vašich třídních delegátů.

Závěrem
Děkuji Vám za pozornost a doufám, že stejně jako my z výboru SRPŠ GyRi máte pocit, že se snažíme dětem vylepšit školní
prostředí a život a že se nám to snad i daří. Děkujeme za Vaši současnou i budoucí podporu a znovu opakuji, že budeme
rádi za jakékoliv Vaše podněty, ať nápady na nové projekty, či stížnosti na něco, co se Vám ve škole nelíbí, které my
následně můžeme probrat s vedením školy a dát jim třeba i větší váhu.
Přeji Vám všem hezký konec roku 2017
Stanislav Pokorný

předseda Spolku přátel a rodičů školy při Gymnáziu Říčany
predseda@srpsgyri.cz
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