
SRPŠ 7/2017, zasedání 4. září 2017 

 Informace školy k radě SRPŠ: 

 Probíhá rekonstrukce sportoviště, ukončení s cca 2-měsíčním 
zpožděním 

 Dokončena rekonstrukce obkladů tělocvičny, umakart nahrazen dubem 

 Noví učitelé Mgr. Nečesaný a Mgr. Filipová 

 V novém školním roce bude na škole působit anglická rodilá mluvčí K. 
Petersson z USA – úvazek 20 hodin + zřejmě dobrovolný kroužek 

 Informace o termínech prázdnin zveřejněna na webu školy 

 29. 9., 30. 4. ředitelské volno 

 Počty žáků v „nových“ třídách: I.C 21, I.A 30, V.C 30 

 V září proběhnou adaptační kurzy I.A, I.C, V.C 

 Od září kroužek Baltík včetně tvorby webových stránek 
 

Informace a dotazy rady: 

 Rada schválila Finanční rozpočet dle předloženého návrhu Šárky 
Richtrové – viz příloha 

 Úpravu zeleně v okolí školy provádí škola sama – na častější údržbu 
není personální kapacita 

 Trvalé zpřístupnění tělocvičny o víkendech se z provozních důvodů 
nevyplatí /odemykání, zamykání, kontrola, topení atd./ 

 Diana Prouzová prověří platnost oficiální mailové adresy SRPŠ 

 Na příští zasedání se dostaví studenti maturitních ročníků kvůli zahájení 
příprav na maturitní ples 2018 

 
 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. A. Daňková. SRPŠ a Rada byla zastoupena 
dle presenční listiny.  
 
Příští zasedání 2. října 2017 v 17:00 hodin ve sborovně gymnázia.  

Zápis provedl Jiří Šafránek 

 



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 

 

  



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 
 



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 

 

 

 

 

 

  



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 
 
 



Schůze SRPŠ pondělí  5.2.2018  

1) Maturitní ples: 

Studenti: 

- oprava lístků – správné datum 

- do 9.2.2018 dodají maturanti počty vstupenek pro jednotlivé třídy pí. Richtrové 

- lístky na stání cca 400ks 

- malá tombola cca 160ks 

- čísla + programy + seznam tomboly včetně sponzorů tisknou studenti a předají do 

čtvrtka 22. 2. 2018 

 

SRPŠ: 

- prodej lístků: 1. Týden pouze maturanti 1+4 prostřednictvím třídního učitele (12.2.2018) 

    2. Týden předprodej sekretariát (19. 2. 2018) 

 

 Časový harmonogram plesu: 

- 17:00 –  nástup maturantů + fotograf + moderátor (Janega, Vlasák) 

- 17:00 –  18:00 fotografování tříd, zkouška nástupu – 60min 

- 18:00 –  otevření vstupu pro veřejnost 

- 19:15 –  19:30   1. Předtančení – E.Hagarová + F. Machač , Latina  –15min 

- 19:30 –  19:40   4.A nástup 10min 

- 19:40 –  19:50   8.C nástup 10min 

- Každá třída svoje předtančení 

- 19:50 –  20:20   4.A dekorování  –  30min 

- 20:20 –  20:50   8.A dekorování  –  30min 

- 20:50 –  konec šerpování  (Květiny šerpy – 3.A – Beneš, Grešová, Kmošek) 

- 20:50 –  20:55  proslov maturantů – 5min 

- 21:00 –  hudba – nástup 

- 21:00 –  21:20  sólo pro profesory a rodiče – 20min 

- 21:20 –  21:30  2. Předtančení – „Rock and dance“ Pardubice (4 děti) – 10min 

- 23:30 –  23:40  zašlapávání šerp – 10min 

- 23:40 –  velká tombola  

- 00:00 –  půlnoční překvapení 

 

2) Ředitelka Andrea Daňková – informace ohledně aktivit školy 

- Změna v pedagogickém sboru – výuka AJ – místo prof. Z. Buberové – Matěj Hrubý, Mgr. 

G. Kašubová, + stávající angličtináři do 6/2018. 

- Aktualizace školního řádu + školní akční plán 

- Projektová žádost K1 a K2 – strategické partnerství škol (čerpání dotací) – vzdělávání 

pedagogů v rámci Erasmu – Finsko – Schejbalová, Daňková, Rožková, Janů 

- Příprava na přijímací zkoušky 

- Účast na projektu „Stromy republiky“  součinnost s p.Vrbickým a městem Holice a 

panem starostou Effenberkem, 3 žádosti o příspěvek z Pardubického kraje 



- Projektový den pro ZŠ (ZŠ Holubova, ZŠ Komenského, Borohrádek, Hor. Jelení, Rověň 

téma: „Čechy krásné, Čechy mé“ – příspěvek od SRPŠ Kč 2.000,-  

- Škola naváže na poslední evaluační hodnocení z roku 2005 „mapa školy“, bude 

prováděna společností SCIO. Průzkum proběhne v termínu 12. - 28. 2. 2018 on-line 

formou a osloveny budou následující skupiny: učitel – zákonný zástupce – žák – 

absolvent) 

 

Rada SRPŠ byla zastoupena dle prezenční listiny. Škola byla zastoupena ředitelkou školy A. 

Daňkovou. 

 

Zapsala: L. Dostálová 
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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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Stanovisko Výboru SRPŠ k pořadatelství maturitního plesu v roce 

2019 

 

     Dne 16.4.2018 se v zasedací místnosti gymnázia se uskutečnilo setkání Výboru SRPŠ, vedení 

školy, třídních učitelů a studentů současných 3. ročníků a jejich rodičů -  zastoupených 

především paní Ryšavou, které se týkalo organizace maturitního plesu v příštím školním roce, 

konkrétně účasti SRPŠ jako organizátora plesu. Paní Ryšavá přednesla základní nástin rozpočtu 

plesu, kdy předpokládané náklady se budou blížit 250.000,-Kč, což je částka značně převyšující 

celoroční rozpočet SRPŠ (zde nutno uvést, že rozpočet plesů konaných SRPŠ v Sezemicích se 

pohybuje přibližně kolem 75.000,-Kč). Paní Ryšavá dále deklarovala možnosti, jakými bude 

možné ples financovat, a to včetně sponzorských příspěvků rodičů studentů, které má 

přislíbeny ona jako možná organizátorka plesu. Sama dále uvedla, že vše je zatím v jednání, a 

připustila, že hrozí také určitá rizika financování.  

     V rámci setkání proběhla o organizaci plesu živá debata všech zúčastněných stran, byla 

diskutována různá hlediska včetně možné spolupráce.  Následně po ukončení setkání proběhla 

diskuse Výboru SRPŠ, následovalo hlasování, kdy bylo členy jednohlasně zamítnuto 

organizování maturitního plesu v roce 2019 SRPŠ, přičemž hlavní důvody jsou uvedeny výše. 

Členové výboru se dále shodli, že při organizaci plesu rádi pomohou a paní Ryšavé jako 

pravděpodobné organizátorce plesu bude ze strany Výboru SRPŠ nabídnuta možná spolupráce 

a pro budoucí maturanty finanční podpora.  


