
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 

 

 

 

 

 

  


