
Zápis z 3. schůze rady rodičů SRPŠ ze dne 6. 11. 2017 

 

Informace studentů 3.A a 7.C k maturitnímu plesu v roce 2019 

Studenti vznesli požadavek pořádat ples v roce 2019 v ABC klubu v Pardubicích.  
Předběžný termín 8. - 9. února 2019. Podrobné informace za jakých podmínek by byl ples možný 
zašlou dodatečně mailem. Nájem prostor by měl být za stejnou cenu jako v Sezemicích, mají 
domluvenu i místní kapelu. Zástupci SRPŠ namítli, že v uvedeném termínu končí jarní prázdniny. 
Výhody: větší kapacita sálu.   
 

Informace maturantů 4.A a 8.C k maturitnímu plesu dne 23.2.2018 

Studenti zajistí výrobu odsouhlasených vstupenek ve výši 600 ks a 50 ks volných vstupenek pro 

sponzory a předchozí členy SRPŠ. Byl dohodnut systém odbavení účastníků plesu. Návštěvníkům 

plesu bude u vstupu do budovy vyměněn bezpečnostní pásek za vstupenku a při odchodu z plesu 

bude vstupenka vrácena. Maturanti informovali, že nebude zajištěna taxislužba. Také dodali, že již 

mají vyřešenu výzdobu, fotografa, šerpy a květiny. Mají také dostatek věcí do tomboly. Do příští 

schůze musejí ještě zařídit moderátora a předtančení. 

 

Informace vedení školy: 

Ředitelka školy požádala SRPŠ o schválení licence na školní kroužek Baltík ve výši 2500 Kč. 
SCHVÁLENO (všichni pro dle presenční listiny) 
Informovala o jednáních ohledně rozšíření členské základně SRPŠ o zástupce z 2.A. Bohužel ani 
emailová komunikace třídního učitele s rodiči nepřinesla výsledek. Zástupce sdružení před třídní 
schůzkou dne 13. 11. 2017 navštíví opět zmiňovanou třídu.  
Informovala členy sdružení, že 2 žáci školy byli vybráni k ocenění „Mladý talent Pardubického kraje“. 
Informovala o velkém propadu přihlášek ke studiu ve školním roce 2017/2018.  
Ve dnech 10. a 11. 11. 2017 se škola zúčastní veletrhu středních škol v pardubickém Ideonu.   
Informovala o cca 3 mil. dotaci na rozšíření kroužků s polytechnickým vzděláváním. 
Informovala o školní Akademii, která se uskuteční dne 16. 11. 2017 v KD v Holicích. Požádala, zda by 
výtěžek ze vstupného cca 3000 Kč mohl být použit na akci školy „5 jazyků na pódiu!.  
SCHVÁLENO (všichni pro dle presenční listiny) 
Informovala, že dne 4. 12. 2017 se uskuteční školská rada, na které se budou schvalovat 3 noví 
členové. Za zástupce nezletilých studentů byl za SRPŠ nominován pan Šafránek. 
 

Informace a dotazy rady SRPŠ: 

Hřiště – ve špatném stavu, byl zadán nový projekt na vícepráce. Oprava by měla být ukončena do 30. 
6. 2018. 
Plavání – rekonstrukce plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě nebude do konce roku 2017 hotova. 
Dotace z roku 2017 nemohou být použity. Výcvik by se měl konat na jaře roku 2018. Dotace budou 
využity jinak. Jazyky – Rozšíření nabídky ruského jazyka pro nižší gymnázium není z ekonomických a 
pracovněprávních důvodů možná. 



Konverzace s rodilou mluvčí anglického jazyka probíhá každé pondělí v odpoledních hodinách. 
Nejdříve je pro vyšší gymnázium a poté následuje pro nižší gymnázium.   
 
Příští schůzka rodičů se uskuteční dne 4. 12. 2017. 
 
Školu zastupovala ředitelka školy Mgr. Daňková, rada SRPŠ byla zastoupena dle prezenční listiny. 
 
Zapsal: L. Maťátko 
 


