
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 

 


