
Zápis 2. schůze rady rodičů SRPŠ ze dne 2. 10. 2017 

 

Informace maturantů 4.A a 8.C k maturitnímu plesu: 

 Hudba – zajištěna, stejná jako v loňském roce 

 Fotokoutek – FUN BOX Matěj Sládek – upřesnit požadavky, cenu 

 Fotograf – zajišťují 

 Kamera – zatím není zájem 

 Dary do tomboly – nějaké ceny již mají, obcházejí firmy 

 Vstupenky – vytvořen návrh, který zašlou radě ke schválení, vstupenka má být společná 

s pozvánkou 

 Moderátor: v jednání – výběr ze 3 návrhů, záleží na ceně, možnost oslovení bývalých 

studentů 

 Předtančení: v jednání – záleží na ceně 

 Oslovení spolužáků nižších ročníků-šatna, prodej malé tomboly: zatím je problém, ze strany 

spolužáků není zájem, dohoda s radou rodičů, že nebudou hradit vstupné (dříve měli 

vstupenku za 100,-), šatna: dcery p. Maťátka, dcera pí. Prouzové 

 Věšáky do šatny: pořízeno 5 ks, uloženy ve škole (zajistila pí. Hlaváčková) 

 Motání malé tomboly: zajistí maturanti po akademii 

 Vrácenky ke vchodu: bude využito jako v loňském roce – změna barvy, zajistí pí. Prouzová – 

barevné ladění dle požadavku maturantů 

 Květiny: zajištěno, částečně dar 

 Téma plesu: domluví se do příště 

 Šerpy: 8.C zajištěno 

 Ze strany rodičů bude zajištěn seznam sponzorů z předchozích let, plánek sálu, rozpočet 

 Maturanti zašlou návrh pozvánky+vstupenky na email SRPŠ – nutná diskuze z důvodu 

očíslování, zabezpečení, atd. 

 Příští schůzky se zúčastní třídní učitelé maturantů 

 

Informace Mgr. Koláčkové k adaptačním pobytům 1.C, 5.C, 1.A: 

 Adaptační pobyt proběhl bez problémů na Horním Jelení, všichni účastníci byli spokojeni 

 Vyšší ročníky projevily zájem o delší pobyt, návrh bude projednán s vedením školy 

 Zpráva k nahlédnutí u pí. Koláčkové 

Informace vedení školy: 

 Podány informace o akcích, které se uskutečnily v průběhu měsíce září 

 V následujícím období je plánovány exkurze – Papírna Losiny, Přečerpávací elektrárna Dlouhé 

stráně, Contipro Dolní Dobrouč, výstava škol Gaudeamus v Brně 

 Pěvecké soustředění se uskuteční již v termínu 15.-17. 10. v Bělči – zajišťuje Mgr. Filipová, 

 Žádost o úhradu licence Baltíka pro následující rok – 2 500,- - bude projednáno na příští radě 

SRPŠ 

Informace a dotazy rady SRPŠ: 

 Chybí zástupce rady za 2. A – oslovit rodiče vedením školy a třídním učitelem 



 Plavání – kurz se uskuteční až ve 2.pol. školního roku z důvodu rekonstrukce bazénu ve 

Vysokém Mýtě, čerpání finančních prostředků, které škola získala pro letošní rok od KÚ 

Pardubického kraje řeší pí. Bůžková 

 Konverzace s rodilým mluvčím – probíhá od září, K. Patterson – dle informace z minulé rady 

má úvazek 20h/týdně, docházet by měla do všech ročníků s výjimkou primy a sekundy. Do 

3.C zatím nedochází – prověří komise cizích jazyků na příští radu SRPŠ 

 Možnost výuky ruského jazyka na nižším gymnáziu – diskuze, během 1.pol. školního roku 

proběhne průzkum zájmu výběru cizích jazyků mezi studenty NG, zvážení úvazků – zajistí 

Mgr. Nechvíle 

 

Příští schůzka rodičů se uskuteční 6. 11. 2017 – nutná účast členů SRPŠ před plenárním zasedáním, 

které bude probíhat v termínu třídních schůzek. 

 

Školu zastupoval Mgr. Nechvíle, rada SRPŠ byla zastoupena dle prezenční listiny. 

 

Zapsala: Š. Richtrová 

 

  


