
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 

 


