
SRPŠ 1/2016, zasedání 5. září 2016 

 
p. prof. Vohralík přednesl žádost o příspěvek ze SRPŠ na dopravu na plavání primy a sekundy 

 zřizovatel poskytl 8 t. Kč z požadovaných 40 t. Kč 

 SRPŠ odsouhlasilo 14 členy z 18 (celkem v SRPŠ), proti 0, zdrželo se 0, příspěvek 300,- 

Kč na žáka (je odhadována účast 45 dětí) 

 Jde o neplánovaný nový výdaj SRPŠ, s plánovanými výdaji bychom byli ve 

vyrovnaném rozpočtu, ale byly např. zvýšeny příspěvky rodičů na SRPŠ 

Informace školy k radě SRPŠ (p. ředitelka):  

 Nová paní profesorka Mgr. Václava Slavíčková na dějepis v primně a sekundě 4 h – ze 

ZŠ Moravany dojíždí (místo paní profesorky ze ZŠ Holubova) 

 Aktualizace www + zápisy ze SRPŠ zasílat p. Mgr. Janů 

 Škola se v listopadu 2015 stala místním centrem Mezinárodní ceny vévody 

z Edinburghu a již se podařilo prvním deseti účastníkům naší školy získat bronzový 

certifikát 

 Firma Junkers pokračuje ve výuce technického kreslení, letos již na pc s novými 

licencemi CAD SW zdarma od firmy Siemens, ještě není termín kroužku, proto není na 

www školy 

 42 dětí je nyní ve Španělsku na výukovém pobytu 

 Vyřešeno parkování u školy – jde o pozemek kraje (zřizovatele) – od 9,00 - 13,30 h 

vyhrazena parkovací místa pro zaměstnance školy 

 Povrch běžecké dráhy na hřišti – nyní projektová dokumentace, na jaře realizace 

 Snaha o získání dotace z Evropských fondů 7 mil. Kč na modernizaci učeben, Wi-Fi, 

páteřní sítě atd., v únoru 2017 se podává výzva  

 16.11.2016 proběhne Akademie 

 Opět proběhne již 3.ročník soutěže pořádané školou 5 jazyků na pódiu 

 Snaha o psaní všemi deseti zařadit do ŠVP, letos ale ještě stále jako kroužek 

 12.9. ústní maturity 

 V tomto školním roce v 1.A a 1.C 30 žáků, z 5.C odešlo 11 žáků, 6 přišlo, celkem ve 

třídě 24 žáků, škola má 326 studentů v tomto školním roce 

 P. Mgr. Matoušková jako externí psycholog na škole končí 

 1.10. pro 9 studentů za odměnu výjezd k hrobu Dr. Emila Holuba a jeho ženy do Vídně, 

oslovováni studenti od tercie výše s pochvalou ředitele školy  

Informace rady: 

 Odsouhlasen příspěvek SRPŠ 200,- Kč na žáka na cestu do Vídně za odměnu k hrobu 

Dr. Holuba 14 členy z 18 (celkem v SRPŠ), proti 0, zdrželo se 0 – plánovaný výdaj 

 Maturitní ples proběhne opět v r. 2017 v Kulturním domě v Sezemicích 

 Dotaz studentů maturitních ročníků na fotokoutek – p. Prouzová studentům odpoví 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 3.10.2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 



SRPŠ 2/2016, zasedání 3. října 2016 

 

Maturanti 

 Muzika: požadavek střídat pomalé a rychlé, seznam možných skladeb zajistí p. Urbánek 

 Fotokoutek: info v mailu přes p. Urbánka, zdarma 

 Malá tombola: studenti příště obdrží nevýherní losy na motání – zajistí p. Prouzová, 

brčka u p. Netolické 

 Velká tombola: dary již třeba shánět před Vánoci, darovací smlouva na www školy 

 Vzor pozvánek studenti vyhotoví, pozvat i staré členy SRPŠ ! 

 Šerpy: již objednány se stužkami 

 Video: p. Urbánek nebude letos natáčet, je rodič maturantky, studenti si zajistí 

 Předtančení: studenti si zajistí, aby byl i standard 

 Půlnoční překvapení 

 Moderátor: již zajištěn, studenti si zjistí cenu 

 Šatna: vždy problém, bude dospělý ze SRPŠ + mladší studenti, nebude se do šatny 

chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, nachystat 650 věšáků s čísly, loni 

bylo málo 

 Květiny, sóla, předběžný zájem lístků (maturantů 28+24, vždy 4 rodinní příslušníci), 

výzdoba 

 Příště pozváni zástupci maturantů i s třídními profesory 

Informace školy k radě SRPŠ (p. profesorka Koláčková):  

 Technické kreslení začíná pod patronací firmy Junker od 18.10. 

 1.10. proběhl zájezd do Vídně k hrobu Dr. E. Holuba 

 Probíhá plavání ve Vysokém Mýtě, učitelé TV spokojeni 

 Již začaly probíhat náborové akce na příští školní rok 

 Firma Contipro a.s. Dolní Dobrouč nabízí spolupráci, semináře atd., hl. v oblasti 

chemie, výzkum, vývoj 

 20.10. koncert pro Salome, africkou dívku, kt. škola dlouhodobě podporuje na studiích, 

pozvánka pro všechny 

 1.12. proběhne opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, shání se sponzoring 

 Pozvánka p. profesorky Pýchové na 18.12. Praha, Národní divadlo Manon Lescaut, od 

15h představení, od 8h odjezd od školy, cena 390,-, již předprodej 

 Prosba studentů o posun maturitního plesu 2018 o týden později, zjistí p. Prouzová, zda 

lze 

 Dotaz na kantýnu a její nabídku v souvislosti s připravovanou legislativní změnou, jde o 

bufet a nápojový automat, řeší se, jak odlišit vyšší a nižší gympl 

 P. prof. Koláčková informovala o novém zákoně o pedagogicko – psychologickém 

poradenství, kt. začal platit od 1.9.2016, hlavně složitější zajištění vyšetření a jeho 

průběh, v souvislosti s tímto zákonem již p. Mgr. Matoušková nebude docházet do školy 

na konzultace, nicméně p. prof. Koláčková je zde studentům stále v této věci k dispozici 

Rada SRPŠ: 

 Odhlasován příspěvek SRPŠ 10 000,- celkem na projekt „Sám sebou“, 15 pro, 0 proti, 

nikdo se nezdržel 

 Info vých. poradkyně k projektu Sám sebou: 10 000,- na projekt „Sám sebou“ 

poskytnuto z darů, stejnou část uhradí SRPŠ a 500,-/student hradí rodiče – ubytování, 

strava na 2 dny (adaptační kurz pro 5.C a 1.A), součástí projektu jsou i přednášky v 1.C 



a 2.C, předána SRPŠ podrobná zpráva, zpráva je k nahlédnutí u vých. poradkyně školy 

pro všechny rodiče  

 Dotaz na možnost zapojit do projektu v bodě adaptační kurz i 1. C, letos alespoň např. 

spaní ve škole k utužení kolektivu 

 14.11. bude „plenární zasedání“ SRPŠ v aule gymnázia před třídními schůzkami 

 Doporučení na zasedání vytisknout pro účastníky rozpočet SRPŠ u docházky 

 Odhlasováno, že složitější dotazy rodičů bude třeba předem zaslat SRPŠ písemně, info o 

tom bude i mimo tento zápis výrazně umístěn u SRPŠ na webu školy, 15 pro, 0 proti, 

nikdo se nezdržel 

Rozpočet SRPŠ 

 Schválen 15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel 

Školu zastupovala paní profesorka  Mgr. M. Koláčková. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 7. 11. 2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 



SRPŠ 3/2016, zasedání 7. listopadu 2016 

 

Maturanti 

 Zástupce 3. ročníků vznesl požadavek ke změně termínu maturitního plesu 2018 – 

předána mailová korespondence, že požadovaný termín není volný 

 Muzika: seznam možných skladeb p. Urbánek maturantům předal 

 Fotokoutek: další průběh jednání maturantů o požadavcích fotografa není přítomným 

maturantům znám 

 Malá tombola: studenti obdrželi nevýherní losy na motání a stříhání včetně brček 

 Velká tombola: dary již třeba shánět před Vánoci, darovací smlouva na www školy – 

opětovné připomenutí 

 Vzor pozvánek studenti vyhotoví, pozvat i staré členy SRPŠ ! 

 Šerpy: již objednány se stužkami 

 Video: p. Urbánek nebude letos natáčet, je rodič maturantky, studenti si zajistí 

 Předtančení: studenti si zajistí, aby byl i standard, zatím zajištěno není 

 Půlnoční překvapení se chystá 

 Moderátor: již zajištěn, studenti si zjistí cenu 

 Šatna: vždy problém, bude dospělý ze SRPŠ + mladší studenti, nebude se do šatny 

chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, nachystat 650 věšáků s čísly, loni 

bylo málo 

 Květiny, sóla, předběžný zájem lístků (maturantů 28+24, vždy 4 rodinní příslušníci), 

výzdoba 

 Příště pozváni opět zástupci maturantů (informovaní o průběhu příprav) i s třídními 

profesory 

 Příště bude řešen již podrobný časový harmonogram plesu a porovnávány ceny 

příspěvků SRPŠ k jednotlivým položkám vůči loňskému roku 

Informace školy k radě SRPŠ (p. ředitelka Mgr. A. Daňková):  

 Proběhl úspěšně charitativní koncert pro adoptivní dívku Salome a Bílá pastelka 

 Probíhají náborové akce na příští školní rok, proběhl IDEON, bude Aldis, 23.11. bude 

Den otevřených dveří, další pak v lednu 

 Nová legislativa k přijímacímu řízení: studenti budou mít 2 pokusy, přičemž se bude 

započítávat vždy lepší výsledek – důsledkem bude vyšší časová náročnost (6 termínů 

zkoušek) a vyšší administrativa pro školy, též dojde k pozdějšímu uzavírání seznamu 

přijatých uchazečů a termínová kolize s průběhem maturit 

 kraj stanovil minimální počet bodů pro přijetí uchazečů 35 pro osmiletá gymnázia a 30 

pro čtyřletá z maximálního počtu 100 možných 

 1.12. proběhne opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, sponzoring, zřejmě nebude potřeba 

příspěvek SRPŠ, záštitu nad akcí převzal starosta města včetně finančního příspěvku 5t. 

Kč 

 Na Vánoční koncert 19.12. nebude též potřeba příspěvek SRPŠ (stejně jako minulé 

roky) – zajištěn sponzoring, účinkovat budou herci Východočeského divadla 

 Provoz kantýny a automatu na nápoje v souvislosti s připravovanou legislativní změnou 

od 1.1.2018 nemá provozovatele – nároky na potraviny pro studenty nižšího gymnázia 

 14.11. klasifikační porada a třídní schůzky 

 16.11. Akademie, poprvé se prodávají lístky v ceně 50,- Kč z důvodu důstojného 

průběhu akce – rodiče odcházeli po vystoupení svých potomků, rodiče maturantů neměli 

místa k sezení, pozvánka pro členy SRPŠ 

 18.11. ředitelské volno 



 1.12. poslední termín podání přihlášek k maturitě 

 Absolventský ples po 2 letech měl letos proběhnout, ale nebude (skončil provozovatel 

restaurace v KD) 

 1. místo nadace J. Luxe pro etickou výchovu včetně financí na její podporu získala svým 

projektem opět p. prof. Pýchová 

 Proběhla exkurze do firmy Contipro a.s. Dolní Dobrouč, student Jiří Janouš z 8.C získal 

v rámci firmy individuální studijní program 

 Technické kreslení pod patronací firmy Junkers probíhá úspěšně, SW nainstalován, 

licencí 20, 8 studentů dochází na kroužek 

 Pokračuje příprava projektu 7 milionů Kč do učeben  

Dotazy k p. ředitelce 

 Opětovný dotaz na možnost zapojit do projektu v bodě adaptační kurz i 1. C, letos 

alespoň např. spaní ve škole k utužení kolektivu, zatím neproběhlo, SRPŠ bude finančně 

pro příští roky adaptační akce 1.C podporovat 

 Info p. ředitelky o maximálním vytížení tělocvičny, posilovna pro výuku TV a vždy 

minimálně 2 poučené studenty nad 18 let, pro veřejnost není z důvodu bezpečnosti 

nabízena 

 Dotaz na absenci známek hlavně v předmětech Fy a D, kvalita výuky Fy 

Žádosti o příspěvek 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na Povltavské setkání – každoroční akce, počítáno v rozpočtu, 

nehlasováno 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na akci OSN – nové, 3 studenti 5x cesta do Prahy, odhlasován 

příspěvek v hodnotě 850,- Kč pro každého studenta – účastnický poplatek, cestu si 

budou studenti hradit sami, 12 pro, 0 se zdržel, 0 proti 

Plenární zasedání 

 14.11. bude „plenární zasedání“ SRPŠ v aule gymnázia před třídními schůzkami, sraz 

členů Rady SRPŠ v 16h, ostatní členové v 16,30h, zatím žádný písemný dotaz nepodán 

 Členské příspěvky SRPŠ nezaplatil dosud pouze 1 student z 328 

Školu zastupovala paní ředitelka  Mgr. A. Daňková. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 5. 12. 2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  



SRPŠ 4/2016, zasedání 5. prosince  2016 

 
Na úvod bylo konstatováno, že Plenární zasedání SRPŠ proběhlo úspěšně, návrh rozpočtu na příští rok 

schválen usnášeníschopným počtem členů (viz. presenční listina). Též roční příspěvek na SRPŠ ve výši 

500,- Kč byl schválen. Vznesena pouze připomínka k začátku třídních schůzek, které mnohdy nečekaly 

na konec Plenárního zasedání. 

Maturanti 

 Muzika: požadavky maturantů na konkrétní skladby – předáno p. Urbánkovi pro kapelu  

 Fotokoutek: možnost fotokoutku zdarma byla zamítnuta vzhledem k náročným 

požadavkům fotografa, zajištěn proto fotokoutek za 1000,- Kč 

 Fotograf: budou 2, jeden za 2000,-, druhý za 5000,- Kč (loni celkem 5000,- bez večeře), 

cenu kompenzují pozvánky, které si studenti vyrobí sami 

 Moderátor: již zajištěn, cena 1500,- (bylo loni 2000,- Kč) + večeře a nápoje 

 Malá tombola: studenti předali hotové zámotky nevýherní – pochvala!, výherní na 

příštím SRPŠ dostanou k vyhotovení členové SRPŠ 

 Velká tombola: dary již dle seznamu firem z minulých let zařizovány  

 Předány 2 vzory pozvánek, cca 10ks pro SRPŠ (i pro staré členy), celkem cca 200 ks, 

zřejmě vyrobí sami – netradiční pojetí 

 Šerpy: již objednány se stužkami, účtenka bude předána p. pokladní SRPŠ k proplacení 

 Video: p. Urbánek nebude letos natáčet, je rodič maturantky, možno p. Šafránek, ale ne 

následné stříhání, p. Urbánek po schůzi SRPŠ zajišťuje profesionála na natáčení i 

stříhání, bude projednáno na schůzi v lednu 

 Předtančení: studenti si zajistili standart + latinu u maturanta s partnerkou (za 300,- Kč) 

a aerobic jako dárek maturantům zdarma – zajištěno občerstvení, převlékat se budou 

tanečníci v místnosti pro SRP%S a učitelský sbor v určitou dobu pevně danou 

 Půlnoční překvapení se chystá 

 Šatna: vždy problém, budou pouze dospělý ze SRPŠ, mladší studenti ne, nebude se do 

šatny chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, nachystat 650 věšáků 

s čísly, loni bylo málo, p. prof. Nechvíle se zeptá p. Čapkové, zda by byla ochotna dělat 

na plese šatnářku 

 Květiny, sóla, předběžný zájem lístků (maturantů 28+24, vždy 4 rodinní příslušníci), 

výzdoba – možno nosit účtenky k proplacení SRPŠ 

 Vznesen návrh - místo vrácenek pásky na ruku, zajistí p. Prouzová – 500 Ks, do 1,- Kč 

za kus 

Přibližný časový harmonogram plesu 

Maturanti přijedou již dopoledne s výzdobou 

17 – 18 h  fotograf 

18 h   fotografování tříd 

19 h   oficiální zahájení plesu 

19,15 h  předtančení standart 

19,30 h  šerpování 8.C 

20,00 h šerpování 4.A 

20,30 h proslov maturantů cca 5 min 

Sóla profesorský sbor, rodiče, maturanti 

21 h   předtančení aerobic 

22 h   předtančení latina 

23,30 h  zašlapávání šerp 

23,40 h losování velké tomboly 

0 h  půlnoční překvapení 

3 h  zakončení plesu 



Informace školy k radě SRPŠ (p. zástupce pan prof. Nechvíle):  

 Zástupce 3. ročníků vznesl požadavek ke změně termínu maturitního plesu 2018 – 

zamítnuto 2.2. – pololetní prázdniny, ještě budou studenti řešit (jarní prázdniny 2018 

budou v březnu) 

 Skončilo plavání, celkově pozitivní ohlasy 

 Proběhli různé exkurze tříd 

 1.12. proběhla opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, účast 70 studentů, záštitu nad akcí 

převzal starosta města včetně finančního příspěvku 5t. Kč, zúčastnil se, líbilo se příští 

rok přislíbil 10t. Kč 

 Vánoční koncert 19.12., nebude též potřeba příspěvek SRPŠ (stejně jako minulé roky) – 

zajištěn sponzoring, účinkovat budou herci Východočeského divadla 

 16.11. proběhla Akademie, pozitivní ohlasy hlavně na odpolední představení 

 Vánoční prázdniny začínají 23.12. 2012 a končí 2.1.2017 včetně 

 

 K dotazu na výuku a známkování p. prof. Vaňka z minulého SRPŠ: na popud p. prof. 

Janů z třídní schůzky přišla pouze 1 písemná připomínka mailem, proběhla hospitace i 

schůzka vedení školy s p. profesorem – nalezeno řešení k dosažení známek za 

zbývajících 6 týdnů do pololetního vysvědčení, p. prof. má i matematiku, zde známek 

dost, střídání vyučujících pro jednotlivé roky zajištěno 

 

 Připomínka – 1.C odpadá hodně hodin, dojíždějící – možnost studovny v budově školy 

Žádosti o příspěvek 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na soutěž „5 jazyků na pódiu“ 3 029,- Kč, 100% zúčastněných 

členů pro 

 Žádost o příspěvek SRPŠ p. prof. Vohralíka na 2 volejbalové míče jako cena za soutěž, 

13 členů pro, 1 se zdržel, schváleno 

 

 

Školu zastupoval pan zástupce Jiří Nechvíle. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle presenční 

listiny. 

Příští zasedání - 9. 1. 2017 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  



SRPŠ 1/2017, zasedání 9. ledna  2017 

 

Maturanti 

 Muzika: p. Prouzová zařídí licenční smlouvu s OSOu (p. Urbánek zašle seznam skladeb 

kapely) 

 Předán vzor pozvánek, p. profesor Nechvíle zajistí rozeslání poštou pro 6 členů SRPŠ, 

kteří loni skončili, letadlo nebylo vedením školy schváleno, cena cca 2000,- Kč, 200 ks 

 Video: p. Urbánek zajistil profesionálního kameramana a střihače za 3850,- Kč pro 

jednu třídu (tj. 137,- Kč na studenta), zájem má pouze 8.C 

 Vrácenky p. Prouzová objedná v množství 1000 ks v barvě bílé – páska na ruku 

 Na příštím SRPŠ p. profesor Nechvíle upřesní počet výher malé tomboly a dle toho se 

vyhotoví výherní losy 

 Vznesen požadavek ze strany maturantů na červený koberec, p. profesor Nechvíle zjistí 

možnost koupě do 2000,- Kč, jinak půjčka za 1500,- Kč 

 Požadavek maturantů - na program uvést (bude sleva):  

Půjčovna LEVON 

TAXI 

Tel: 776 620 875, 776 663 142 

 

 Program plesu vyhotoví p. Richtrová, tisk gymnázium, bude předán včas moderátorovi a 

ten obdrží i seznam maturantů – zajišťuje gymnázium 

 Studenti si přinesou hudbu pro své vystoupení na CD + radši ještě na flash, kapela pustí 

 Diskuse ke kapacitě sálu – připomínka p. Šafránka, právní a bezpečnostní hledisko (po 

schůzi zjistila p. Richtrová – prodá se 350 ks lístků), maturanti 4 místa pro rodinu u 

stolu, zbytek již na stání, vstupenky prodává škola, p. Richtrová vstupenky zakoupí a p. 

Knížková orazítkuje razítkem SRPŠ 

 Šatna – stávající věšáky v KD + vše, co je ve škole se doveze a očísluje 

 Ples je nekuřácký – budou vylepeny nápisy 

 Na ples nebude vpuštěn nikdo v jiném, než společenském oděvu 

Časový harmonogram plesu - konečný 

Maturanti přijedou již dopoledne s výzdobou 

17 – 18 h  fotograf 

18 h   fotografování tříd 

19 h   oficiální zahájení plesu (p. ředitelka, předsedkyně SRPŠ) 

19,15 h  předtančení latina 

19,30 h  šerpování 4.A 

20,00 h šerpování 8.C 

20,30 h proslov maturantů cca 5 min 

Sóla profesorský sbor, rodiče, maturanti 

21 h   předtančení aerobic 

22 h   předtančení standart 

23,30 h  zašlapávání šerp 

23,40 h losování velké tomboly 

0 h  půlnoční překvapení 

3 h  zakončení plesu 

 

 

 

 



Rozpis pořadatelů: 

 

Koordinátor plesu p. Prouzová, pomoc p. Trupl 

 

 

Šatna p. Ciberová + p. Hlaváčková + studenti Maťátkovi + studentky Knížkovi 

 

Velká tombola + prodej lístků 

   p. Richtrová, p. Chaloupková, p. Vávrová 

 

Vrácenky  studentka Vávrová a studentka Šmejdová 

 

U vchodu:   p. Prouza, p. Mazánek, p. Šafránek (od 18h), p. Knížek, p. Hlaváček,  

p. Richtr, p. Maťátko (po 18h)  

 

 

 

Informace školy k radě SRPŠ (p. zástupce pan prof. Nechvíle):  

 Nyní probíhá 1. turnus lyžařských výcviků 

 Ve středu 11.1. Den otevřených dveří 

 Běží přihlášky do přípravných kurzů k přijímačkám na střední školy – čtyřleté 34 

přihlášek, osmileté 18 

 10.1. jednání p. ředitelky s potenciálním zájemcem o opětovné provozování bufetu ve 

škole 

 

 P. profesor Vaněk – hodně známek, zlepšení situace 

 Adapťák 1.C – nic se zatím nerealizovalo, prosba o iniciativu ze strany školy, zřejmě se 

spojí s výletem – cca březen až duben 2 – 3 dny pobytu, p. Havlíková zjistí možnosti 

ubytování v zařízeních Městských lesů HK, pochvala 1.C za pěknou 3h vánoční besídku  

 

 

Školu zastupoval pan zástupce Jiří Nechvíle. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle presenční 

listiny. 

Příští zasedání - 6. 2. 2017 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  



SRPŠ 2/2017, zasedání 6.února 2017 

 

 
1/Maturanti 
– doladění programu 62. maturitního plesu: 

*zajištění manipulace s červeným kobercem 

*předtančení –  změny v pořadí 

*fotokoutek – 8.C od 17 hodin, 4.A od 18 hodin 

*počet cen v malé tombole 249 + jejich zpracování na balíčky – v režii školy 

*budou 2 kamery 

*vytisknout ceny tomboly na druhou stranu programu plesu -  ve spolupráci se školou 

*nutno oddělit stůl pro prodej vstupenek a tomboly 

*vrácenky – nutno orazítkovat – provede pí. Knížková 

*prodej dalších lístků na ples – dne 7.2.2017 – připraví je pí. Richtrová 

*po plese nutno do 10 dnů upřesnit údaje na OSA – provede pí. Knížková 

 

 

2/Ples 2018 
– problém s prodejem lístků – studenti si berou neomezený počet lístků ke stání = na 

všechny se nedostává – nutno přijmout opatření pro příští ročníky plesu 

(nutno omezit počet lístků na třídu) 
 

 

3/Prof. Valášková 
– žádost o příspěvek na projektový den pro žáky základních škol z okolí 

– pro budoucí uchazeče a studenty 

– již 4. ročník 

– žádost o 900,-Kč na kostýmy a alespoň 500,-Kč na spotřební materiál na dílny 

– hlasování: jednomyslně schválena částka 2.000,-Kč 

 

 

4/Událost ze dne 19.1.2017 
– upřesnění základních informací 

 

 

5/Ostatní 
– informace školy k radě SRPŠ (paní ředitelka – Mgr. Daňková): 

*zřizovateli podány žádosti o dotace na akce pro příští školní rok (5 jazyků na pódiu, 

plavání, prevence patologických jevů – rozšíření pro ročníky nižšího gymnázia) 

*projednávána rekonstrukce učeben 

*dne 23.1.2017 bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci venkovního sportoviště 

 (14 milionů Kč) 

*podána žádost o rodilého mluvčího z Aj pro školu na šk. rok 2017/2018 

*rozběhly se přípravné kurzy na přijímací zkoušky 



*student 8.C Jiří Januš se dostal do národního kola soutěže – obor chemie 

*proběhly lyžařské výcviky 

*dne 30.1.2017 byl nově otevřen školní bufet – provozovatel je Česká abilympijská 

asociace (prodávány pouze výrobky v souladu s tzv. svačinovou vyhláškou, zatím 

pouze pozitivní ohlasy) 

 

 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. Daňková 

 

SRPŠ a Rada byla zastoupena dle presenční listiny. Příští zasedání 13.3.2017 v 17:00 

hodin ve sborovně gymnázia 

 

Zápis provedla : Knížková Helena 

 

 
 



SRPŠ 3/2017, zasedání 13. března 2017 

 Informace školy k radě SRPŠ: 

 Vyhodnocení maturitního plesu   
 kladné                                                                          
 návrh prodeje lístků na ples o týden dříve, maturant + 4 lístky 

budou předány třídním maturitních tříd, potom teprve začne 
další prodej 

 úkol pro pana školníka spojit koberce do příští akce 
 prosba o poskytnutí volných lístků (prezentace školy, bývalí 

členové , sponzoři….) 
 problémy s výběrem prodejců lístku do tomboly 
 nepřiměřená hlasitost hudby 

 Změna pedagogického sboru – odchází paní Mgr. Drahošová na 
mateřskou dovolenou. Náhrady na letošní rok jsou domluvené. 

 Přijímací řízení – přihlásilo se 40 studentů na osmiletý obor a 49 na 
čtyřletý obor. 

 Maturity – proběhne předsunutá zkouška z ČJ v dubnu. 

 Rekonstrukce oválu a vnitřní plochy – probíhá výběr z přihlášených 
firem. 

 
Informace rady: 

 Ples 
  poděkování všem za odvedenou práci na maturitním plese 
 vznesen požadavek na dodání faktur od 4. A (předtančení)    a 

faktura z OSY 
 návrh na zakoupení skládacích věšáků a číselných visaček. 

Připravte si na příští schůzi návrhy. Bude podrobně probráno a 
vybráno z návrhů. 

 podání návrhu pronajímateli o osazení vstupních dveří 
automatickým zavíráním – (zařídí p. Knížková) 

 na příštím plese umístit cedule u vchodů „ZÁKAZ VYNÁŠENÍ 
SKLA“ 

 objednání hudby na příští rok – dohodnuto, opět stejná kapela 
 videozáznam - hodnocen víceméně ucházející 
 foto pěkné 

 Studentský parlament – dotaz na fungování 
        Shrnutí posledních akcí studentského parlamentu od pana 
zástupce. 

                    - návrh pro studentský parlament - tvoření ročenek 
formou fotoknih 

  
Profesor Vohralík nepřítomen 

 zaslal emailem omluvenku o nepřítomnosti a dotaz na výši příspěvku na 
dopravné na letní kurz 

Výše částky 30 tis. schválena v celkovém rozpočtu. Částka se nemění.  

Při požadavku na zvýšení částky či návrhu nového příspěvku, musí být 
písemnou formou napsaná žádost s přesnou částkou, jinak se neschvaluje.  



Ostatní 

 Tradiční opékání pro SRPŠ a učitelský sbor  
 termín: 2. 6. (nouzový termín 16. 6.) Prosím o vyjádření 

členů k termínu. 
 místo: Jelení (fara, p. Urbánek) nebo Blažkovec – skautská 

základna (za úplatu, se dřevem a s možností přespání, p. 
Prouzová zamluví) rozhodne se dle možnosti rezervace.
  

 Školní jídelna – návrh přihlašování a odhlašování obědů on-line. 
          

 
Školu zastupoval pan zástupce Nechvíle. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 
presenční listiny.  
 
Příští zasedání 3. dubna 2017 v 17:00 hodin ve sborovně gymnázia.  

Zápis provedla Mgr. Ilona Sedláčková 

 



SRPŠ 4/2017, zasedání 3. dubna 2017 

 Informace školy k radě SRPŠ: 

 Informace p. ředitelky o možnosti odhlášek obědů po internetu  
- Nutná investice cca 20 t., škola v rozpočtu nemá (lépe na konci 

kalendářního roku – jde o provozní náklady), SRPŠ plně 
nezainvestuje, max. příspěvek 

- Nynější SW umožňuje, čeká se na zájem z více škol 
- Stále by zůstala možnost odhlášky do 13h předchozího dne 

 Bude opět inzerce školy v katalogu škol v Královéhradeckém kraji – 
příspěvek SRPŠ již v rozpočtu 

 Přijímací řízení – do června bude info, zda se třídy naplnily 

 Maturity – příští týden začíná písemná část 

 Rekonstrukce oválu a vnitřní plochy – 4.4.2017 měl být vybrán 
dodavatel 

 Investiční regionální program – schválena na kraji investice 15% 
z dotace, kt. má uhradit zřizovatel, nyní se bude cca 5 měsíců dotace 
schvalovat a zároveň soutěžit o dodavatele (na portálu kraje – vše nad 
1 mil. Kč) 

 22.3. návrat studentů s p. prof. Pýchovou z Bruselu (pobyt studenti 
vyhráli) 

 Maturitní ročníky navštívily FNHK 

 Žáci 4.C a 7.C vyhráli soutěž o statistický plakát (viz. Holické listy), dílo 
je zasíláno do mezinárodního kola v Maroku 

 Proběhla již tradiční akce Absolventi studentům, 2h povídalo 11 
absolventů 

 Další úspěchy v jazykových soutěžích, zeměpisu, basketbalu, výtvarné 
výchově i programování 

 

 18.4. – 23.4. pobyt 12 studentů s paní prof. Doskočilovou ve Francii 

 Zájezd Rusko – Litva se nepodařilo naplnit 

 Proběhne tradičně akce Kulturou proti antisemitismu 

 Opět bude exkurze do Litomyšle – výroba skelných vláken 

 10.4. SRPŠ od 16.30 do 18.30 h formou konzultací 

 Škola získala z možných 30 stipendistek pro ČR absolventku rétoriky, 
rodilou mluvčí Aj, na celý příští rok 

 V oboru IT snaha o nový vzdělávací program, psaní všemi deseti 
v rámci výuky v 5. ročníku úspěšné (p. prof. Vaňous) 

 

 Škola zaslala podklady pro projekt – další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 Běží technické kreslení, vede pan inženýr z firmy Junkers, uvažuje se o 
další spolupráci (porovnávání studentů z Junkers a gyholi, odměny 
studentům vynikajícím v Ma a Fy, možnost stáží) 

 Z rozpočtu kraje na příští rok: 
- 5 jazyků na pódiu: žádost 8t., získány 4t. 
- Plavání: žádost 8t., získáno 6t. 



- Nově i žádost pro projekt Sám sebou – získáno 5t. – požadavek 
SRPŠ do projektu zapojit i 1.C – adaptační kurz (letos půjde o 
vícedenní školní výlet jako náhrada za adaptační kurz - viz. 
třídní uč.) 

 Z rozpočtu MěÚ Holice na příští rok: 
- 5 jazyků na pódiu a projekt Sám sebou dle Holických listů celkem 

získáno 10t. 
 

Informace rady: 

 Soutěže – info o nich studentům dávány pozdě, ale škola neovlivní – 
dle portálu na www k tomu určenému 

 Problematika doručení dopisu s pozvánkou na vyhlášení výsledků 
slohové soutěže – bylo studentce doručeno po termínu vyhlášení – p. 
ředitelka prověří 

 Ples 
- Vyúčtování plesu viz. příloha – zisk cca 60 t. 
- 4.A dosud nedodala všechny doklady 
- Věšáky pro maturitní plesy zjistí p. Hlaváčková 

 
Ostatní 

 Tradiční opékání pro SRPŠ a učitelský sbor  
- Termín 16. 6. 
- místo: Blažkovec – skautská základna (za úplatu, se dřevem a s 

možností přespání, p. Prouzová zamluvila)  
 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková. SRPŠ a Rada byla 
zastoupena dle presenční listiny.  
 
Příští zasedání 15. května 2017 v 17:00 hodin ve sborovně gymnázia.  

Zápis provedla Diana Prouzová 

 



SRPŠ 5/2017, zasedání 15. května 2017 

 Informace školy k radě SRPŠ: 

 Informace p. zástupce o možnosti odhlášek obědů po internetu  
- nutná investice 18 t. bez DPH, škola částkou nedisponuje pro 

tyto účely, zatím se nebude realizovat  

 Přijímací řízení 
- Čtyřleté 26 studentů přijato, zřejmě ještě 3 z 2. kola 
- 5.C odchází 3 – 4 studenti, proto bude 2. kolo (na 6 míst je 20 

přihlášek) 
- Osmileté 19 studentů přijato, do 2. kola přihlášeni 3 studenti, 

třída se otevře  

 Maturity – písemná část proběhla, od 22.5. ústní část, 2 studenti 
nematurují (individuální studijní plán, propadnutí) 

- Zástupce SRPŠ p. Knížková jde 23.5. na slavnostní večeři 
maturitní komisí 

- Na ukončení maturit zástupce SRPŠ předá dar SRPŠ 4 
vynikajícím studentům a studentovi M. Vohralíkovi za vedení 
kroužku Baltík 

 Adaptační kurz prima – dvoudenní školní výlet – Jelení, rekr. zařízení 
Radost 

- budoucí prima  dostane na tuto akci (ale již v podzimním termínu 
v projektu „Sám sebou“) dotaci od Kraje 5t. a SRPŠ též navýší 
příspěvek 

 Studentský parlament opět pořádá tradiční Přednáškový den, účast 
lektorů z různých oborů 

- žádost na SRPŠ o cesťák pro lektory – přijde ještě písemně 
- uskuteční se koncem června 

 4.C testována z Aj, M a Fy Českou školní inspekcí, testy na pc 
 

Informace rady: 
 

 Na Jelení rekreační zařízení Radost – je drahá, 500,- Kč za noc a jídlo 
- P. Havlíková zjistila možnost v zařízení Městských lesů Hradec 

Králové v Běléčku, zde 350,- Kč za noc a jídlo 
- Zamluvit na příští rok 

 Opět téma soutěže a olympiády – info o nich studentům dávány pozdě, 
ale škola neovlivní (pokusí se o zlepšení) – dle portálu na www k tomu 
určenému, doprovod ne vždy zajištěn 

 Ples - věšáky pro maturitní plesy, p. Hlaváčková zaslala mailem foto 
vyřazených věšáků, nutno dokoupit šrouby 

- SRPŠ objedná 3 ks za nabídkovou cenu 200,- Kč za kus 

 Dotaz na HV p. prof. Koláčová 
- Písemka z něčeho, co nebrali, problém – velké požadavky 
- Příští šk. rok bude jiný pedagog 

Ostatní 

 Tradiční opékání pro SRPŠ a učitelský sbor  
- Termín 16. 6. od 16h 
- místo: Blažkovec – skautská základna (za úplatu, se dřevem a s 

možností přespání, p. Prouzová zamluvila)  
- za SRPŠ zatím účast 12 rodičů 
- p. Prouzová pozve členy SRPŠ, co loni odešli 

 



Školu zastupoval pan zástupce J. Nechvíle. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 
presenční listiny.  
 
Příští zasedání 5. června 2017 v 17:00 hodin ve sborovně gymnázia.  

Zápis provedla Diana Prouzová 

 



SRPŠ 6/2017, zasedání 5. června 2017 

 Informace školy k radě SRPŠ: 

 Maturity – 4 studenti neuspěli (1 z písemné státní maturity 
z matematiky, 3 u ústní části) 

- Zástupce SRPŠ p. Knížková absolvovala slavnostní večeři 
maturitních komisí 

- Na ukončení maturit zástupce SRPŠ předal dar SRPŠ  
vynikajícím studentům a studentovi M. Vohralíkovi za vedení 
kroužku Baltík 

- Na slavnostním předání maturitních vysvědčení v aule školy 
promluvil i starosta města Holice p. Mgr. L. Effenberk 

- Účast přijala a finanční odměny vynikajícím studentům 
v technickém směru od pana E. Junkera předala Ing. Z. 
Kulhánková, manažerka Technické akademie Erwina Junkera 

 Proběhla každoroční týdenní kontrola zřizovatele  

 Přijímací řízení 
- Čtyřleté 29 studentů přijato 
- 4.C odchází 3 studenti, 5.C bude po přijímacím řízení doplněna 

na 30 studentů 
- Osmileté 22 studentů přijato, třída se otevře 
- 15.6. v 16,30h v aule školy proběhne 1. schůzka pro nové rodiče 

přijatých studentů – vhodná účast ze SRPŠ, nábor nových členů  

 19.6. měla začít rekonstrukce sportovního areálu, uchazeč s nejnižší 
nabídkovou cenou nevyhověl podmínkám VŘ, odvolal se – zdržení 

 Běží veřejné zakázky na vybavení učeben a výukové pomůcky 

 Proběhl 5. ročník soustředění ve španělském jazyce za účasti 
rekordních 30ti studentů, akce se opět setkala s velkým úspěchem 

- P. prof. Nováková předala prostřednictvím p. ředitelky písemné 
poděkování SRPŠ za příspěvek na dopravu a též zprávu o akci 

 2.A a 6.C odjeli na tradiční týdenní vodácký kurz na Vltavu 

 Studentský parlament opět pořádá tradiční Přednáškový den, účast 
lektorů z různých oborů 

- žádost na SRPŠ o cesťák pro lektory zatím nedorazila 
- uskuteční se koncem června 

 
Informace a dotazy rady: 

 

 Dotaz na výběr druhého jazyka pro 3.C 
- Proč se neotevírá i přes zájem cca 10ti studentů RJ 
- RJ není ve školním vzdělávacím programu pro nižší gymnázium 
- RJ je možno studovat od 1. ročníku vyššího gymnázia ve formě 

zájmového kroužku 
- Ruštináře škola zaměstnává, ale má plný úvazek v jiném jazyku 
- Také při neotevření v některém ročníku následně není kam 

propadnout 
- Reklama na školu avizuje možnost studia 5 jazyků – vhodné 

upřesnit 

 Dotaz na volbu seminářů u vyššího gymnázia – obdobný problém jako 
u druhého jazyka 

- Snaha o rovnoměrné otevření bloku (1/3 přírodní vědy, 1/3 
jazyky a 1/3 technické vědy) 



 Opět téma soutěže a olympiády – info o nich studentům dávány pozdě, 
ale škola neovlivní (pokusí se o zlepšení) – dle portálu na www k tomu 
určenému, doprovod ne vždy zajištěn 

 Adaptační kurz v září 2017 – Jelení, rekr. zařízení Radost X Běleč 
Městské Lesy HK 

- Problém s dopravou do Bělče, na Jelení se jezdí linkovým 
autobusem 

- Cenový rozdíl 350,- x 500,- Kč (dražší je Jelení) 
- budoucí prima poprvé pojede také,  dostane na tuto akci (projekt 

„Sám sebou“) dotaci od Kraje 5t. a SRPŠ též navýší příspěvek 
- závěr – na září 2017 se ponechá již zamluvené Jelení 

 Nový rozpočet SRPŠ 
- Požadavek na včasné zaslání návrhu členům Rady 
- Paní ředitelka byla požádána, zda by případný větší nový 

požadavek na finanční příspěvek ze SRPŠ zaslala co nejdříve 

 Ples - věšáky pro maturitní plesy, p. Hlaváčková mailem informovala o 
možnosti bezplatného odběru 3ks, nutno dokoupit šrouby, p. školník 
opraví 

 
Ostatní 

 Tradiční opékání pro SRPŠ a učitelský sbor  
- Termín 16. 6. od 16h 
- místo: Blažkovec – skautská základna (za úplatu, se dřevem a s 

možností přespání, p. Prouzová zamluvila)  
- celková účast cca 30-35 lidí 
- p. Prouzová pozvala členy SRPŠ, co loni odešli (p. Trupl dorazí, 

p. Horáková se omluvila, ostatní nereagovali) 
- rozloučení s končícím Martinem Rolcem za 4.A 

 
Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. A. Daňková. SRPŠ a Rada byla zastoupena 
dle presenční listiny.  
 
Příští zasedání 4. září 2017 v 17:00 hodin ve sborovně gymnázia.  

Zápis provedla Diana Prouzová 

 


