
SRPŠ 4/2016, zasedání 4. prosince  2017 

 
Plenární zasedání SRPŠ proběhlo úspěšně, návrh rozpočtu na příští rok schválen usnášeníschopným 

počtem členů (viz. presenční listina). Též roční příspěvek na SRPŠ ve výši 500,- Kč byl schválen.  

 

Volba člena Školské rady Gyholi. Navržen kandidát za SRPŠ pan Jiří Šafránek. 

Maturanti 

 Muzika: požadavky maturantů na konkrétní skladby – předají p. Urbánkovi pro kapelu a 

následně Osu  

 Moderátor: již zajištěn, budou dva a to naši bývalý absolventi - večeře a nápoje 

 Tombola: dary již dle seznamu firem z minulých let zařizovány, nyní cca 130 darů, 

hlavní cena možná bude divočák :D (mrtvý), na malou tombolu nevýherní lístky 

namotány z loňského roku, SRPŠ zajistí vyhotovení výherních losů  

 Pozvánky ve výrobě, cca 50 ks pro sponzory, SRPŠ, Město (sem odnese paní ředitelka) 

atd., p. Prouzové studenti zašlou nascanovanou verzi pro pozvání bývalých členů 

výboru SRPŠ 

 Video letos nebude 

 Předtančení: studenti si zajistili 2x latinu (viz. program) a ještě Rock Dance Pardubice 

(budou mít zajištěno menší občerstvení) 

 Půlnoční překvapení se chystá 

 Šatna: 2 dospělí ze SRPŠ, mladší studenti 3x – již zkušenosti z loňského roku, nebude se 

do šatny chodit pro věci, přístup jen šatnáři, lístečky i na tašky, věšáků přibylo (dar) 

 Prodej lístků 14 dní před plesem celý jeden týden bude prodáváno maturantům – zajistí 

třídní učitelé maturant + 4, třídní učitelé zjistí počet dalších lístků pro maturanty nad 

tento rámec, poté teprve týden před plesem prodej ostatním zájemcům u paní Kühnelové  

 Pásky na ruku (vrácenky), zajistila p. Prouzová – jiné než loni, 1000 ks, razítkovat se 

nebudou 

Přibližný časový harmonogram 63. maturitního plesu Gymnázia Dr. Emila Holuba 

Maturanti přijedou již dopoledne s výzdobou 

17 – 18 h  fotograf + zkouška nástupu maturantů 

18 h   fotografování tříd 

19 h   oficiální zahájení plesu, prosba, aby hosté chodili již cca od 18:15 h průběžně 

19,15 h  předtančení Rock Dance Pardubice 

19,30 h  šerpování 4.A 

20,00 h šerpování 8.C 

20,30 h proslov maturantů cca 5 min 

Sóla profesorský sbor, rodiče, maturanti 

21 h   taneční vystoupení Kateřiny Sochůrkové a Jakuba Špeldy (latinsko – americký 

tanec) 

22 h   taneční vystoupení (latinsko – americký tanec) – protagonisté budou ještě 

upřesněni v lednu 

23,30 h  zašlapávání šerp 

23,40 h losování velké tomboly 

0 h  půlnoční překvapení 

3 h  zakončení plesu 

Pořadatelé – předběžný rozpis: 

Hlavní pořadatel p. B. Urbánek 



U vchodu: p. Maťátko, p. Šafránek, p. Novák (do 12h), p. Prouza, p. Knížek, p. Richtr + 2 

pánové z řad rodičů nynějších 3. ročníků (zajistí paní Ryšavá, rodiče se nabídli) 

Malá tombola: p. Knížková + 2 její dcery - studentky 

Šatna: p. Klasovitá, p. Ciberová, 3 studentky (L. a M. Maťátková, D. Šmejdová) 

U vchodu vstupenky a velká tombola prodej: p. Chaloupková, p. Richtrová, p. Cimburková, p. 

Prouzová 

Maturitní ples 2020 zamluven p. Prouzovou v Sezemickém domě na 21.2.2020 

Maturitní ples 2019 – p. Ryšavá (maminka studentky 3. ročníku) 

 30.11. proběhla pracovní schůze rodičů a studentů 

 Předběžně požadavek maturantů na 850 ks vstupenek 

 Zamluven proto na 22.2.2019 Ideon Pardubice (23.2. má maturitní ples gymnázium 

Dašická, možná spolupráce při výzdobě) 

 Velké předtančení maturantů polonéza – nácvik nutný 

 Video možná snímané dronem 

 Možnost prezentací školy a jejich partnerů 

 Příprava plesu formou projektu (studenti dostanou managerský základ), možnost účasti i 

vybraných studentů nižších ročníků 

 2 fotokoutky 

 Zřejmě natáčen dokument o přípravě plesu 

 V malém sále možná i diskotéka 

 P. Ryšavá nabízí spolupráci při přípravě maturitních plesů i po roce 2019 (je 

profesionálka) 

 P. Ryšavá v únoru přednese hlavnímu výboru SRPŠ rozpočet plesu (výdaje cca 150t., 

příjmy dosud neznámy, ale počítá se s prodejem lístků již v září, čímž budou krom 

jiného financovány další náklady), ten se rozhodne zde, případně formou plenárního 

zasedání (zásadní rozhodnutí s vlivem na již schválený rozpočet), zda bude pořadatelem 

tohoto maturitního plesu či nikoliv (pokud ano, přispěje jako každoročně cca 60t. a 

očekává přínos do pokladny SRPŠ cca 120-140 t.) 

 P. Ryšavá sděluje, že je schopna přes neziskovou organizaci ples uspořádat i bez účasti 

SRPŠ 

Informace školy k radě SRPŠ (paní ředitelka A. Daňková):  

 Proběhly různé exkurze tříd 

 Proběhne opět soutěž „5 jazyků na pódiu“, velký zájem 

 Vánoční koncert 21.12. od 17h, nebude též potřeba příspěvek SRPŠ (stejně jako minulé 

roky) – zajištěn sponzoring, účinkovat bude mimo jiné i Smyčcové kvarteto Univerzity 

v Hradci Králové, srdečné pozvání 

 proběhla Akademie, pozitivní ohlasy i z řad veřejnosti, pochvala hlavní organizátorce p. 

Novákové Schättingerové 

 dotaz na studentský parlament – nyní probíhá obnovování jeho činnosti, škola bude 

SRPŠ o vývoji informovat 

Žádosti o příspěvek 

 Žádost o příspěvek SRPŠ p. prof. Vohralíka na 2 volejbalové míče jako cena za soutěž, 

schváleno již v rozpočtu v kolonce „drobné odměny při soutěžích“ 

 



 

Školu zastupovala paní ředitelka Andrea Daňková a pan zástupce Jiří Nechvíle. SRPŠ a Rada 

byla zastoupena dle presenční listiny. 

Příští zasedání - 8. 1. 2017 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Prouzová Diana 

 

 

 

 

 

  


