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Maturanti 

 Zástupce 3. ročníků vznesl požadavek ke změně termínu maturitního plesu 2018 – 

předána mailová korespondence, že požadovaný termín není volný 

 Muzika: seznam možných skladeb p. Urbánek maturantům předal 

 Fotokoutek: další průběh jednání maturantů o požadavcích fotografa není přítomným 

maturantům znám 

 Malá tombola: studenti obdrželi nevýherní losy na motání a stříhání včetně brček 

 Velká tombola: dary již třeba shánět před Vánoci, darovací smlouva na www školy – 

opětovné připomenutí 

 Vzor pozvánek studenti vyhotoví, pozvat i staré členy SRPŠ ! 

 Šerpy: již objednány se stužkami 

 Video: p. Urbánek nebude letos natáčet, je rodič maturantky, studenti si zajistí 

 Předtančení: studenti si zajistí, aby byl i standard, zatím zajištěno není 

 Půlnoční překvapení se chystá 

 Moderátor: již zajištěn, studenti si zjistí cenu 

 Šatna: vždy problém, bude dospělý ze SRPŠ + mladší studenti, nebude se do šatny 

chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, nachystat 650 věšáků s čísly, loni 

bylo málo 

 Květiny, sóla, předběžný zájem lístků (maturantů 28+24, vždy 4 rodinní příslušníci), 

výzdoba 

 Příště pozváni opět zástupci maturantů (informovaní o průběhu příprav) i s třídními 

profesory 

 Příště bude řešen již podrobný časový harmonogram plesu a porovnávány ceny 

příspěvků SRPŠ k jednotlivým položkám vůči loňskému roku 

Informace školy k radě SRPŠ (p. ředitelka Mgr. A. Daňková):  

 Proběhl úspěšně charitativní koncert pro adoptivní dívku Salome a Bílá pastelka 

 Probíhají náborové akce na příští školní rok, proběhl IDEON, bude Aldis, 23.11. bude 

Den otevřených dveří, další pak v lednu 

 Nová legislativa k přijímacímu řízení: studenti budou mít 2 pokusy, přičemž se bude 

započítávat vždy lepší výsledek – důsledkem bude vyšší časová náročnost (6 termínů 

zkoušek) a vyšší administrativa pro školy, též dojde k pozdějšímu uzavírání seznamu 

přijatých uchazečů a termínová kolize s průběhem maturit 

 kraj stanovil minimální počet bodů pro přijetí uchazečů 35 pro osmiletá gymnázia a 30 

pro čtyřletá z maximálního počtu 100 možných 

 1.12. proběhne opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, sponzoring, zřejmě nebude potřeba 

příspěvek SRPŠ, záštitu nad akcí převzal starosta města včetně finančního příspěvku 5t. 

Kč 

 Na Vánoční koncert 19.12. nebude též potřeba příspěvek SRPŠ (stejně jako minulé 

roky) – zajištěn sponzoring, účinkovat budou herci Východočeského divadla 

 Provoz kantýny a automatu na nápoje v souvislosti s připravovanou legislativní změnou 

od 1.1.2018 nemá provozovatele – nároky na potraviny pro studenty nižšího gymnázia 

 14.11. klasifikační porada a třídní schůzky 

 16.11. Akademie, poprvé se prodávají lístky v ceně 50,- Kč z důvodu důstojného 

průběhu akce – rodiče odcházeli po vystoupení svých potomků, rodiče maturantů neměli 

místa k sezení, pozvánka pro členy SRPŠ 

 18.11. ředitelské volno 



 1.12. poslední termín podání přihlášek k maturitě 

 Absolventský ples po 2 letech měl letos proběhnout, ale nebude (skončil provozovatel 

restaurace v KD) 

 1. místo nadace J. Luxe pro etickou výchovu včetně financí na její podporu získala svým 

projektem opět p. prof. Pýchová 

 Proběhla exkurze do firmy Contipro a.s. Dolní Dobrouč, student Jiří Janouš z 8.C získal 

v rámci firmy individuální studijní program 

 Technické kreslení pod patronací firmy Junkers probíhá úspěšně, SW nainstalován, 

licencí 20, 8 studentů dochází na kroužek 

 Pokračuje příprava projektu 7 milionů Kč do učeben  

Dotazy k p. ředitelce 

 Opětovný dotaz na možnost zapojit do projektu v bodě adaptační kurz i 1. C, letos 

alespoň např. spaní ve škole k utužení kolektivu, zatím neproběhlo, SRPŠ bude finančně 

pro příští roky adaptační akce 1.C podporovat 

 Info p. ředitelky o maximálním vytížení tělocvičny, posilovna pro výuku TV a vždy 

minimálně 2 poučené studenty nad 18 let, pro veřejnost není z důvodu bezpečnosti 

nabízena 

 Dotaz na absenci známek hlavně v předmětech Fy a D, kvalita výuky Fy 

Žádosti o příspěvek 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na Povltavské setkání – každoroční akce, počítáno v rozpočtu, 

nehlasováno 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na akci OSN – nové, 3 studenti 5x cesta do Prahy, odhlasován 

příspěvek v hodnotě 850,- Kč pro každého studenta – účastnický poplatek, cestu si 

budou studenti hradit sami, 12 pro, 0 se zdržel, 0 proti 

Plenární zasedání 

 14.11. bude „plenární zasedání“ SRPŠ v aule gymnázia před třídními schůzkami, sraz 

členů Rady SRPŠ v 16h, ostatní členové v 16,30h, zatím žádný písemný dotaz nepodán 

 Členské příspěvky SRPŠ nezaplatil dosud pouze 1 student z 328 

Školu zastupovala paní ředitelka  Mgr. A. Daňková. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 5. 12. 2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  


