
SRPŠ 1/2016, zasedání 5. září 2016 

 
p. prof. Vohralík přednesl žádost o příspěvek ze SRPŠ na dopravu na plavání primy a sekundy 

 zřizovatel poskytl 8 t. Kč z požadovaných 40 t. Kč 

 SRPŠ odsouhlasilo 14 členy z 18 (celkem v SRPŠ), proti 0, zdrželo se 0, příspěvek 300,- 

Kč na žáka (je odhadována účast 45 dětí) 

 Jde o neplánovaný nový výdaj SRPŠ, s plánovanými výdaji bychom byli ve 

vyrovnaném rozpočtu, ale byly např. zvýšeny příspěvky rodičů na SRPŠ 

Informace školy k radě SRPŠ (p. ředitelka):  

 Nová paní profesorka Mgr. Václava Slavíčková na dějepis v primně a sekundě 4 h – ze 

ZŠ Moravany dojíždí (místo paní profesorky ze ZŠ Holubova) 

 Aktualizace www + zápisy ze SRPŠ zasílat p. Mgr. Janů 

 Škola se v listopadu 2015 stala místním centrem Mezinárodní ceny vévody 

z Edinburghu a již se podařilo prvním deseti účastníkům naší školy získat bronzový 

certifikát 

 Firma Junkers pokračuje ve výuce technického kreslení, letos již na pc s novými 

licencemi CAD SW zdarma od firmy Siemens, ještě není termín kroužku, proto není na 

www školy 

 42 dětí je nyní ve Španělsku na výukovém pobytu 

 Vyřešeno parkování u školy – jde o pozemek kraje (zřizovatele) – od 9,00 - 13,30 h 

vyhrazena parkovací místa pro zaměstnance školy 

 Povrch běžecké dráhy na hřišti – nyní projektová dokumentace, na jaře realizace 

 Snaha o získání dotace z Evropských fondů 7 mil. Kč na modernizaci učeben, Wi-Fi, 

páteřní sítě atd., v únoru 2017 se podává výzva  

 16.11.2016 proběhne Akademie 

 Opět proběhne již 3.ročník soutěže pořádané školou 5 jazyků na pódiu 

 Snaha o psaní všemi deseti zařadit do ŠVP, letos ale ještě stále jako kroužek 

 12.9. ústní maturity 

 V tomto školním roce v 1.A a 1.C 30 žáků, z 5.C odešlo 11 žáků, 6 přišlo, celkem ve 

třídě 24 žáků, škola má 326 studentů v tomto školním roce 

 P. Mgr. Matoušková jako externí psycholog na škole končí 

 1.10. pro 9 studentů za odměnu výjezd k hrobu Dr. Emila Holuba a jeho ženy do Vídně, 

oslovováni studenti od tercie výše s pochvalou ředitele školy  

Informace rady: 

 Odsouhlasen příspěvek SRPŠ 200,- Kč na žáka na cestu do Vídně za odměnu k hrobu 

Dr. Holuba 14 členy z 18 (celkem v SRPŠ), proti 0, zdrželo se 0 – plánovaný výdaj 

 Maturitní ples proběhne opět v r. 2017 v Kulturním domě v Sezemicích 

 Dotaz studentů maturitních ročníků na fotokoutek – p. Prouzová studentům odpoví 

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

presenční listiny. 

Příští zasedání - 3.10.2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 


