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19. 3. 2018 

 

Vážení zákonní zástupci, milí studenti, 

 

rozhodli jsme se Vás touto cestou informovat o tom, jak se vyvíjejí přípravy 

maturitního plesu 2019, který by se měl konat v Ideonu. Níže v chronologickém 

sledu uvádíme přehled komunikace paní Ryšavé s hlavním výborem SRPŠ 

a školou a stručný zápis z jednotlivých pracovních setkání. 

 

Schůzka 27. 11. 2017 v aule školy 

- přítomni členové HV SRPŠ, vedení školy, rodiče a žáci 7.C a 3.A, p. Kotyk, p. 

Pýchová 

- zamítnuto konání plesu v Klubu ABC, paní Ryšavá představila nápad uspořádat 

ples v Ideonu, což bylo podpořeno většinou přítomných rodičů a žáků 

 

Schůzka studentů s paní Ryšavou 30. 11. 2017 
- přítomni: zástupci žáků 3.A a 7.C a jejich rodičů, p. Ryšavá, p. Daňková, p. 

Kotyk, p. Nechvíle 

- prodiskutovával se hrubý nástin plesu v Ideonu, paní Ryšavá zamluvila termín 

22. 2. 2019 

- před touto schůzí proběhl průzkum zájmu o lístky mezi maturanty: 7.C – 275, 

3.A – 360, dohromady 635 lístků 

 

Schůze HV SRPŠ 4. 12. 2017 

- paní Ryšavá seznámila hlavní výbor s novou koncepcí plesu (detaily viz zápis ze 

schůze na webu školy) a slíbila, že v únoru představí na schůzi HV SRPŠ rozpočet 

plesu 

 

Komunikace p. Ryšavá – HV SRPŠ  

- 3. 1. 2018 HV SRPŠ připomíná mailem schůzku v únoru, termín 5. 2. 2018 

- 5. 1. 2018 sdělení p. Ryšavé, že počítá s únorem, ale od 3.- 10. 2. 2018 pořádá 

soustředění stepařům, bude schopná připravit podklady a být na telefonu nebo 

Skype 

- 22. 1. 2018 - žádost za HV SRPŠ, zda by bylo možné doručit rozvahu 

položkového rozpočtu v maximální šíři (včetně toho, jaké by byly požadavky vůči 

SRPŠ a hlavnímu výboru) s určitým předstihem - nejlépe do konce ledna 2018, 

aby bylo možné tento nastudovat a poté na únorové schůzi patřičně diskutovat. 

Všichni členové výboru se dále shodli, že účast paní Ryšavé při prezentaci a 

diskusi je naprosto nezbytná, byla tedy požádána o přítomnost na jednání výboru 

dne 5. 2. 2018 tak, jak bylo dohodnuto na jednání výboru v prosinci 2017 
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- 29. 1. 2018 upozornění p. Ryšavé, že  doposud nebylo reagováno na žádost, která 

byla zaslána dne 22. 1. 2018 

- 29. 1. 2018 – odpověď p. Ryšavé, že odpovídala 5. 1. 2018 a dále, že příští týden 

pořádá soustředění  tanečníkům a je mimo Pardubice (i region), podklady však 

dodá a může být na Skype nebo na telefonu 

- 31. 1. 2018 – p. Ryšavá upozorněna na skutečnost, že mimo mailu ze dne 5. 1. 

2018 byl zaslán také mail dne 22. 1. 2018 

- 31. 1. 2018 – p. Ryšavá odpovídá, že  tento mail (z 22. 1. 2018) spadl do spamu a 

dále, že organizační  schůzka se studenty z minulého týdne 25.1. byla zrušena 

(důvodem byla celodenní exkurze 3.A) a náhradní termín byl stanoven na 1. 2. 

2018 a poté bude možné dát rozpočet s tím, že pokud bude zapotřebí více času na 

diskusi či prostudování, lze tento bod nechat i na příští měsíc, tedy na 5.3., kdy 

studenti budou i po semináři na dané téma a mohli by pracovat na jeho obhajobě; 

dále sdělení, že se zatím nemusí nic podepisovat a že rozpočet je  již vypracovaný, 

kdy potřebné paní Ryšavá obvolávala  začátkem prosince 2018, ale byla by ráda, 

aby na tom participovali maturanti 2019 

 

Schůzka studentů s paní Ryšavou 1. 2. 2018 
- přítomni p. Ryšavá, zástupci studentů 3.A a 7.C, p. Kotyk, p. Nechvíle (zástupci 

rodičů chyběli) 

Hlavním bodem schůzky bylo zveřejnění rozpočtu plesu 2019. Paní Ryšavá psala 

položky na tabuli a probíhala k nim diskuze. Celková částka vyšla přibližně na 

215 000,- Kč. (Pro porovnání přikládáme přehled nákladů na ples v minulých 

letech: v roce 2016 – 65 000 Kč, 2017 – 64 000 Kč a v roce 2018 – 72 000 Kč.) 

Při předpokládané ceně 250,- Kč za vstupenku vychází minimální počet prodaných 

lístků na 860. 

Dále bylo domluveno, že škola umožní pořádání proškolení studentů agenturou 

p. Kotka a termín bude upřesněn. 

Paní Ryšavá byla požádána  p. Nechvíle o zaslání rozpočtu plesu HV SRPŠ –  

p. Knížkové. Dále bylo dohodnuto, že na únorovém zasedání HV SRPŠ se ples 

2019 řešit nebude, neboť vrcholí přípravy plesu 2018. 

 

Komunikace p. Ryšavá – HV SRPŠ  

- 4. 2. 2018 – HV SRPŠ souhlasí, že  určitě nebude problém vše probrat v klidu o 

měsíc později, tj. v březnu, a paní Ryšavá bude očekávána na výboru dne 5. 3. 

2018 s tím, že rozpočet by bylo vhodné zaslat nejpozději do poloviny měsíce 

března (bohužel omylem uveden březen, ačkoliv byl logicky myšlen únor), aby byl 

dostatek času na jeho prostudování před samotnou březnovou schůzí 

- 27. 2. 2018 – HV SRPŠ posílá mail paní Ryšavé - upozornění a oprava předchozí 

zaslané  zprávy s tím, že bylo mylně žádáno zaslání rozpočtu do poloviny měsíce 

března, ačkoli zcela zjevně byla myšlena polovina  měsíce února, aby bylo možné 
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ho nastudovat do schůzky dne 5. 3. 2018 a dále byla vyslovena žádost o zaslání již 

avizovaného rozpočtu obratem 

- na ani jeden z únorových mailů nepřišla od paní Ryšavé odpověď 

 

Komunikace paní Ryšavá – škola 

- paní Ryšavá sdělila telefonicky zástupci ředitelky termín  školení pro žáky – 5. 3. 

2018, další podrobnosti nebyly sděleny 

- s blížícím se termínem výše uvedeného školení se p. Nechvíle rozhodl sám 

kontaktovat paní Ryšavou, aby ho mohl organizačně zajistit a plánovat změny 

v rozvrhu, načež mu bylo sděleno, že školení se ruší z org. důvodů na straně 

agentury; p. Ryšavá údajně posílala e-mail, ale ten p. Nechvíle neobdržel 

 

 

Schůze HV SRPŠ 5. 3. 2018 

- Paní Ryšavá se na schůzku výboru SRPŠ dne 5. 3. 2018 bez omluvy nedostavila. 

Rozpočet nebyl HV SRPŠ doposud doručen žádným způsobem.  Výše citovaná e-

mailová korespondence je v originálním znění zálohována a případně může být 

předložena k nahlédnutí.  

 

Další schůze HV SRPŠ je plánována na pondělí 16. 4. 2018 od 17 hodin, přičemž 

znovu připomínáme, že jak žáci, tak rodiče i paní Ryšavá jsou v případě zájmu 

o spolupráci na této schůzi vítáni, neboť je třeba učinit v této věci konečné 

rozhodnutí.  

Pokud by se nikdo z výše uvedených nedostavil, budou jednání o plesu 2019 ze 

strany HV SRPŠ považována za uzavřená. 

 

 

HV SRPŠ ve spolupráci s vedením školy 
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