
SRPŠ 2/2017, zasedání 6.února 2017 

 

 
1/Maturanti 
– doladění programu 62. maturitního plesu: 

*zajištění manipulace s červeným kobercem 

*předtančení –  změny v pořadí 

*fotokoutek – 8.C od 17 hodin, 4.A od 18 hodin 

*počet cen v malé tombole 249 + jejich zpracování na balíčky – v režii školy 

*budou 2 kamery 

*vytisknout ceny tomboly na druhou stranu programu plesu -  ve spolupráci se školou 

*nutno oddělit stůl pro prodej vstupenek a tomboly 

*vrácenky – nutno orazítkovat – provede pí. Knížková 

*prodej dalších lístků na ples – dne 7.2.2017 – připraví je pí. Richtrová 

*po plese nutno do 10 dnů upřesnit údaje na OSA – provede pí. Knížková 

 

 

2/Ples 2018 
– problém s prodejem lístků – studenti si berou neomezený počet lístků ke stání = na 

všechny se nedostává – nutno přijmout opatření pro příští ročníky plesu 

(nutno omezit počet lístků na třídu) 
 

 

3/Prof. Valášková 
– žádost o příspěvek na projektový den pro žáky základních škol z okolí 

– pro budoucí uchazeče a studenty 

– již 4. ročník 

– žádost o 900,-Kč na kostýmy a alespoň 500,-Kč na spotřební materiál na dílny 

– hlasování: jednomyslně schválena částka 2.000,-Kč 

 

 

4/Událost ze dne 19.1.2017 
– upřesnění základních informací 

 

 

5/Ostatní 
– informace školy k radě SRPŠ (paní ředitelka – Mgr. Daňková): 

*zřizovateli podány žádosti o dotace na akce pro příští školní rok (5 jazyků na pódiu, 

plavání, prevence patologických jevů – rozšíření pro ročníky nižšího gymnázia) 

*projednávána rekonstrukce učeben 

*dne 23.1.2017 bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci venkovního sportoviště 

 (14 milionů Kč) 

*podána žádost o rodilého mluvčího z Aj pro školu na šk. rok 2017/2018 

*rozběhly se přípravné kurzy na přijímací zkoušky 



*student 8.C Jiří Januš se dostal do národního kola soutěže – obor chemie 

*proběhly lyžařské výcviky 

*dne 30.1.2017 byl nově otevřen školní bufet – provozovatel je Česká abilympijská 

asociace (prodávány pouze výrobky v souladu s tzv. svačinovou vyhláškou, zatím 

pouze pozitivní ohlasy) 

 

 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. Daňková 

 

SRPŠ a Rada byla zastoupena dle presenční listiny. Příští zasedání 13.3.2017 v 17:00 

hodin ve sborovně gymnázia 

 

Zápis provedla : Knížková Helena 

 

 
 


