
SRPŠ 4/2016, zasedání 5. prosince  2016 

 
Na úvod bylo konstatováno, že Plenární zasedání SRPŠ proběhlo úspěšně, návrh rozpočtu na příští rok 

schválen usnášeníschopným počtem členů (viz. presenční listina). Též roční příspěvek na SRPŠ ve výši 

500,- Kč byl schválen. Vznesena pouze připomínka k začátku třídních schůzek, které mnohdy nečekaly 

na konec Plenárního zasedání. 

Maturanti 

 Muzika: požadavky maturantů na konkrétní skladby – předáno p. Urbánkovi pro kapelu  

 Fotokoutek: možnost fotokoutku zdarma byla zamítnuta vzhledem k náročným 

požadavkům fotografa, zajištěn proto fotokoutek za 1000,- Kč 

 Fotograf: budou 2, jeden za 2000,-, druhý za 5000,- Kč (loni celkem 5000,- bez večeře), 

cenu kompenzují pozvánky, které si studenti vyrobí sami 

 Moderátor: již zajištěn, cena 1500,- (bylo loni 2000,- Kč) + večeře a nápoje 

 Malá tombola: studenti předali hotové zámotky nevýherní – pochvala!, výherní na 

příštím SRPŠ dostanou k vyhotovení členové SRPŠ 

 Velká tombola: dary již dle seznamu firem z minulých let zařizovány  

 Předány 2 vzory pozvánek, cca 10ks pro SRPŠ (i pro staré členy), celkem cca 200 ks, 

zřejmě vyrobí sami – netradiční pojetí 

 Šerpy: již objednány se stužkami, účtenka bude předána p. pokladní SRPŠ k proplacení 

 Video: p. Urbánek nebude letos natáčet, je rodič maturantky, možno p. Šafránek, ale ne 

následné stříhání, p. Urbánek po schůzi SRPŠ zajišťuje profesionála na natáčení i 

stříhání, bude projednáno na schůzi v lednu 

 Předtančení: studenti si zajistili standart + latinu u maturanta s partnerkou (za 300,- Kč) 

a aerobic jako dárek maturantům zdarma – zajištěno občerstvení, převlékat se budou 

tanečníci v místnosti pro SRP%S a učitelský sbor v určitou dobu pevně danou 

 Půlnoční překvapení se chystá 

 Šatna: vždy problém, budou pouze dospělý ze SRPŠ, mladší studenti ne, nebude se do 

šatny chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, nachystat 650 věšáků 

s čísly, loni bylo málo, p. prof. Nechvíle se zeptá p. Čapkové, zda by byla ochotna dělat 

na plese šatnářku 

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

výzdoba – možno nosit účtenky k proplacení SRPŠ 

 Vznesen návrh - místo vrácenek pásky na ruku, zajistí p. Prouzová – 500 Ks, do 1,- Kč 

za kus 

Přibližný časový harmonogram plesu 

Maturanti přijedou již dopoledne s výzdobou 

17 – 18 h  fotograf 

18 h   fotografování tříd 

19 h   oficiální zahájení plesu 

19,15 h  předtančení standart 

19,30 h  šerpování 8.C 

20,00 h šerpování 4.A 

20,30 h proslov maturantů cca 5 min 

Sóla profesorský sbor, rodiče, maturanti 

21 h   předtančení aerobic 

22 h   předtančení latina 

23,30 h  zašlapávání šerp 

23,40 h losování velké tomboly 

0 h  půlnoční překvapení 

3 h  zakončení plesu 



Informace školy k radě SRPŠ (p. zástupce pan prof. Nechvíle):  

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

zamítnuto 2.2. – pololetní prázdniny, ještě budou studenti řešit (jarní prázdniny 2018 

budou v březnu) 

 Skončilo plavání, celkově pozitivní ohlasy 

 Proběhli různé exkurze tříd 

 1.12. proběhla opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, účast 70 studentů, záštitu nad akcí 

převzal starosta města včetně finančního příspěvku 5t. Kč, zúčastnil se, líbilo se příští 

rok přislíbil 10t. Kč 

 Vánoční koncert 19.12., nebude též potřeba příspěvek SRPŠ (stejně jako minulé roky) – 

zajištěn sponzoring, účinkovat budou herci Východočeského divadla 

 16.11. proběhla Akademie, pozitivní ohlasy hlavně na odpolední představení 

 Vánoční prázdniny začínají 23.12. 2012 a končí 2.1.2017 včetně 

 

 K dotazu na výuku a známkování p. prof. Vaňka z minulého SRPŠ: na popud p. prof. 

Janů z třídní schůzky přišla pouze 1 písemná připomínka mailem, proběhla hospitace i 

schůzka vedení školy s p. profesorem – nalezeno řešení k dosažení známek za 

zbývajících 6 týdnů do pololetního vysvědčení, p. prof. má i matematiku, zde známek 

dost, střídání vyučujících pro jednotlivé roky zajištěno 

 

 Připomínka – 1.C odpadá hodně hodin, dojíždějící – možnost studovny v budově školy 

Žádosti o příspěvek 

 Žádost o příspěvek SRPŠ na soutěž „5 jazyků na pódiu“ 3 029,- Kč, 100% zúčastněných 

členů pro 

 Žádost o příspěvek SRPŠ p. prof. Vohralíka na 2 volejbalové míče jako cena za soutěž, 

13 členů pro, 1 se zdržel, schváleno 

 

 

Školu zastupoval pan zástupce Jiří Nechvíle. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle presenční 

listiny. 

Příští zasedání - 9. 1. 2017 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  


