
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 

 


