
Zápis z prvního jednání SRPŠ ve školním roce 2018/19 ze dne 1.10.2018 

 

Přítomno za SRPŠ 15 členů  (jmenovitě dle docházkové listiny) 

za GYHOLI přítomna: p. Andrea Daňková 

 

Zahájení Helena Knížková 

 

Přivítání nových členů, zástupcem za třídu 1.A je pan Roman Michálek, za třídu 1.C jsou to paní Libuše Beránková, pan Jiří 

Dočkal, pan Lukáš Kunzmann, pan Zdeněk Sedláček 

 

Informace za gymnázium, paní ředitelka Daňková : 

- Pedagogický sbor byl rozšířen o nového učitele, Mgr. Jana Češíka, aprobace matematika, fyzika. Přebírá studenty 

za pana učitele Vaňka, který je dlouhodobě nemocný. 

- Na gymnáziu je stážistka z Japonska, jejím cílem je zdokonalit se v angličtině, naučit se češtinu a nasát místní 

kulturu. Pro studenty je její přítomnost možností rozšířit si znalosti o Japonsku, tamní kultuře a také mají 

možnost se naučit základní slovíčka japonštiny,což je nejen lákavé, ale i prospěšné 

- Celé léto probíhaly stavební práce, kdy bylo do nových učeben investováno 2mil Kč. Rekonstrukce učeben 

přírodních věd, laboratoří, investice do IT, rozšíření a vedení nové wi-fi sítě. Bohužel nebylo dokončeno včas a to 

díky nedodržení smluvní dohody, nebyl ze strany dodavatele, dodán nábytek do učeben, který byl řešen na míru. 

Dodavatel zakázku vysoutěžil ve výběrovém řízení, zadavatelem byl Krajský školní úřad v Pardubicích. 

S dodavatelem byl rozvázán kontrakt, bude penalizován dle smluvního ujednání a bude pro dodávku nábytku 

vybrán nový dodavatel. Termín zatím neurčen. 

- Nová venkovní geologická učebna, žáci velmi z této učebny nadšeni 

- Rekonstrukce sportoviště, umělá tráva položena, vnitřní část na míčové sporty je hotova, nyní se chystá lepení 

běžeckého oválu, mělo by být dokončeno do konce října. 

- Topení zdárně vyřešeno, nyní vše v pořádku 

- Natřeny veškeré venkovní kovové části budovy 

- Proběhly adaptační kurzy 1.A a 1.C, spokojenost  

- Gyholitour 2018, zájezd do Španělska spojený s výukou španělštiny, poznáním kultury a života katalánců, 

proběhl začátkem září, bez problémů a s velkým ohlasem studentů 

- Dnes 1.10. odjeli studenti na šestidenní zájezd do Velké Británie s návštěvou Londýna 

- O víkendu se vydala delegace šesti studentů do Vídně, kde vzdali hold místnímu rodákovi, slavnému cestovateli 

Dr. Emilovi Holubovi u jeho hrobu 

- Nově možnost objednávání stravy přes internet, zavedeno na základě dotazníkového šetření, které proběhlo 

v loňském roce a tato alternativa objednávání stravy byla žádaná. 

- Vyzkoušen s úspěchem v jídelně „zeleninový bar“ 

- Byl znovu zprovozněn bufet 

- Dne 27.9.2018 bylo ředitelské volno a to z důvodu školení pedagogů 

- Gyholi se stává fakultní školou pro univerzitu v Hradci Králové, každý čtvrtek bude na gymnáziu přítomna 

studentka či student pedagogického studia na praxi, bude se aktivně zapojovat ve vyučování 

- Paní učitelka Koláčková je dlouhodobě nemocná, zástup je vyřešen a paní učitelku zastoupí bývalá ředitelka paní 

Poláčková 



- Chystají se oslavy 100let republiky, 24.10. čeká studenty oslava tak trochu jinak, je to překvapení pro žáky i 

rodiče. 

- Žádost o příspěvek na pěvecký sbor, soustředění, v rozpočtu počítáno s 8tis Kč, žádost je předložena na 10tis Kč, 

hlasováním schváleno, rozpočet navýšen. Žádost podala paní učitelka Filipová, zprostředkovaně paní ředitelkou. 

- Maturitní ples 2019, pro nás zatím žádné nové informace, platí tedy dohada z loňského školního roku 

 

Za SRPŠ :  

 

- Chybí nám zástupce 3.A, budeme kontaktovat třídní profesorku, paní Valáškovou 

 

HLASOVÁNÍ :  

 

- Navýšení příspěvku pro pěvecký sbor. Navrhovaná částka 8tis Kč, požadovaná 10tis Kč, hlasováno pro navýšení 

na částku 10tis Kč  

 

PRO 10 

PROTI 4 

ZDRŽEL 1 

 

Návrh na navýšení příspěvku z 8tis Kč na 10tis Kč přijat, příspěvek byl v rozpočtu navýšen. Paní učitelce Filipové 

bylo vyhověno. 

 

 

- Hlasování o rozpočtu, rozpočet nepřipomínkován. 

 

PRO 15 

PROTI 0 

 

Rozpočet SRPŠ pro školní rok 2018/2019 byl jednohlasně schválen. 

 

Všem přítomným děkuji za účast, věřím, že v této hojné účasti se opět sejdeme na dalším zasedání, které se koná 

v pondělí 5.11.2018 v 17hod ve sborovně gymnázia. 

 

Zápis provedla Petra Cimburková 

1.10.2018 

 

 

 

 


