
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 

 


