
Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 8.1.2018 
 
účastnilo se 13 členů SRPŠ z 18, pan zástupce školy Mgr. J.Nechvíle, 3 studenti maturitních ročníků 
a pan Milan Trupl (bývalý předseda  SRPŠ)                                      
 
MATURANTI 

- vytištěné vstupenky na maturitní ples 2018 předány p. Š. Richterové 
- prodej lístků na ples pro maturanty bude zahájen 12.2.2018 za hlavní asistence tř. učitelů, od 

19.2.2018 budou pro ostatní zájemce k dispozici na sekretariátu školy 
- zajištěno předtančení na plese – bude pouze - Filip Machač s partnerkou (LATINA) –  

              1000,- Kč/osoba  a akrobatický rokenrol, dva 14 / 15 letí žáci ZŠ, obdrží drobné občerstvení 
- v současné době zajištěno 140 darů do tomboly 
- p. Dita Valachová (Artykadlo) slíbila dar do tomboly, maturanti se tam zastaví 
- je nutné, aby tř. učitelé apelovali na studenty maturitních ročníků ohledně shánění darů na 

maturitní ples – je jich málo                                  
- moderátor  maturitního plesu - Dominik Vlasák – za 2000,- plus večeře 
- půlnoční překvapení již připraveno na 10 min 
- výzdoba sálu – sponzorský dar    
- seznam skladeb pro OSU bude dodán, smlouvu zařídí p. Knížková, vybrány skladby pro sólo  

učitelů, rodičů, maturantů 
- na příští schůzce SRPŠ doladit program, tombolu, zvukaře 

 
Školní akce a aktuality za prosinec 2017 - leden 2018 
 

- Pět jazyků na pódiu (170 účastníků), úspěšná tradiční akce 
- Adventní koncert a výstava obrazů pana P. Juračky (výtěžek 4180 Kč,-, odeslán na konto 

adventních večerů 
- Anděl Páně 2 - filmové představení     

 
- skončilo přihlašování maturantů k maturitním zkouškám 
- změna rozvrhu z personálních důvodů, na 4 hodiny domluvena spolupráce s p. uč. Skalickou 

ze ZŠ 
- probíhají školní kola  různých olympiád 
- Den otevřených dveří - 10.1.2018 
- Lyžařský výcvik- 15.1.2018-19.1.2018 (1.A, 5.C), jdou téměř celé třídy 
- Přípravné kurzy - 22.1.2018 
- žádost p. uč. Doskočilové o proplacení dopravy do Prahy pro 11 studentů (739,-Kč), 

nehlasováno, je již počítáno v rozpočtu 
- neosvědčilo se vybírání příspěvků SRPŠ na účet/hotově, doposud nejsou vybrané příspěvky 

od studentů z několika tříd 
 
Maturitní ples 2019 
 

- do 29.1.2018 musí p. Ryšavá dodat rozpočet maturitního plesu 2019 (bude HV ihned rozeslán 
mailem k nahlédnutí) a je nutná osobní účast p. Ryšavé na příští schůzce 5.2.2018, aby měl 
HV SRPŠ relevantní informace k rozhodnutí, zda ples v Ideonu v Pardubicích zaštítí či nikoliv 

 
Zápis zapsala R. Chaloupková 
 
 


