
SRPŠ 2/2016, zasedání 3. října 2016 

 

Maturanti 

 Muzika: požadavek střídat pomalé a rychlé, seznam možných skladeb zajistí p. Urbánek 

 Fotokoutek: info v mailu přes p. Urbánka, zdarma 

 Malá tombola: studenti příště obdrží nevýherní losy na motání – zajistí p. Prouzová, 

brčka u p. Netolické 

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

 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 

 Půlnoční překvapení 

 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 zástupci maturantů i s třídními profesory 

Informace školy k radě SRPŠ (p. profesorka Koláčková):  

 Technické kreslení začíná pod patronací firmy Junker od 18.10. 

 1.10. proběhl zájezd do Vídně k hrobu Dr. E. Holuba 

 Probíhá plavání ve Vysokém Mýtě, učitelé TV spokojeni 

 Již začaly probíhat náborové akce na příští školní rok 

 Firma Contipro a.s. Dolní Dobrouč nabízí spolupráci, semináře atd., hl. v oblasti 

chemie, výzkum, vývoj 

 20.10. koncert pro Salome, africkou dívku, kt. škola dlouhodobě podporuje na studiích, 

pozvánka pro všechny 

 1.12. proběhne opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, shání se sponzoring 

 Pozvánka p. profesorky Pýchové na 18.12. Praha, Národní divadlo Manon Lescaut, od 

15h představení, od 8h odjezd od školy, cena 390,-, již předprodej 

 Prosba studentů o posun maturitního plesu 2018 o týden později, zjistí p. Prouzová, zda 

lze 

 Dotaz na kantýnu a její nabídku v souvislosti s připravovanou legislativní změnou, jde o 

bufet a nápojový automat, řeší se, jak odlišit vyšší a nižší gympl 

 P. prof. Koláčková informovala o novém zákoně o pedagogicko – psychologickém 

poradenství, kt. začal platit od 1.9.2016, hlavně složitější zajištění vyšetření a jeho 

průběh, v souvislosti s tímto zákonem již p. Mgr. Matoušková nebude docházet do školy 

na konzultace, nicméně p. prof. Koláčková je zde studentům stále v této věci k dispozici 

Rada SRPŠ: 

 Odhlasován příspěvek SRPŠ 10 000,- celkem na projekt „Sám sebou“, 15 pro, 0 proti, 

nikdo se nezdržel 

 Info vých. poradkyně k projektu Sám sebou: 10 000,- na projekt „Sám sebou“ 

poskytnuto z darů, stejnou část uhradí SRPŠ a 500,-/student hradí rodiče – ubytování, 

strava na 2 dny (adaptační kurz pro 5.C a 1.A), součástí projektu jsou i přednášky v 1.C 



a 2.C, předána SRPŠ podrobná zpráva, zpráva je k nahlédnutí u vých. poradkyně školy 

pro všechny rodiče  

 Dotaz na možnost zapojit do projektu v bodě adaptační kurz i 1. C, letos alespoň např. 

spaní ve škole k utužení kolektivu 

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

 Doporučení na zasedání vytisknout pro účastníky rozpočet SRPŠ u docházky 

 Odhlasováno, že složitější dotazy rodičů bude třeba předem zaslat SRPŠ písemně, info o 

tom bude i mimo tento zápis výrazně umístěn u SRPŠ na webu školy, 15 pro, 0 proti, 

nikdo se nezdržel 

Rozpočet SRPŠ 

 Schválen 15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel 

Školu zastupovala paní profesorka  Mgr. M. Koláčková. SRPŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 7. 11. 2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 


