
Sdružení rodičů a přátel školy 

     Ve školním roce 2021/2022 se Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Dr. Emila 

Holuba Holice snažilo navázat  na práci v předcovidových letech. Je nutné podotknout, že i 

tento školní rok byl poznamenán pandemií, kdy bylo zapotřebí neustále reagovat na stále se 

měnící epidemiologická opatření a tomuto bylo nutné přizpůsobit nejen výuku, ale veškeré další 

aktivity. Za zvládnutí celé této velmi složité situace, alespoň dle mého názoru, je nutné složit 

pochvalu a poděkování vedení školy a všem, kteří museli ve velmi ztížených podmínkách 

vyučovat a zajistit fungování školy. Činnost Sdružení byla pandemií samozřejmě poznamenána 

také. Hlavním cílem zůstalo zastupování zájmů studentů a jejich rodičů, nicméně ani 

komunikace s rodiči nebyla na takové úrovni, na jakou bylo sdružení nastaveno v době před 

pandemií. Za velice pozitivní lze považovat navázání kontaktu se Studentským parlamentem, 

který začal evidentně pracovat s chutí a novátorsky, když jeho zástupci oslovili Sdružení 

s několika velice hezky rozpracovanými projekty. 

     Obdobně jako v předchozích letech probíhala jednání výboru Sdružení vždy každé první 

pondělí v měsíci v průběhu školního roku. Členové výboru byli pravidelně ze strany zástupců 

vedení školy informováni o průběhu výuky, o organizaci akcí, kterých se škola účastnila, a o 

problémech, které zajištění fungování školy přinášelo. A skutečně jich nebylo málo. 

Prostřednictvím vedení školy byly tlumočeny návrhy ze strany jednotlivých vyučujících. 

Schůzky výboru také pravidelně navštěvovali zástupci z řad studentů se svými náměty. 

     Na základě schváleného rozpočtu bylo Sdružení podílníkem na mnoha školních akcích, které 

mají v rámci školy již tradici. Bohužel nepřibyly nové projekty, a to vzhledem k náročné 

finanční situaci Sdružení, která byla důsledkem omezeného fungování v době pandemie, kdy 

nebyly vybrány ani každoroční příspěvky studentů, ačkoli u možných akcí byla snaha Sdružení 

svůj podíl splnit. Ve školním roce 2021/2022 tak bylo zapotřebí snížit rozpočet a mnohé 

projekty tak nedostaly podporu, která byla dříve obvyklá. Mezi již tradiční akce, které Sdružení 

finančně podpořilo, patřil například vodácký kurz nebo adaptační kurz pro první ročníky  

gymnázia zahrnující spolupráci s psychology. Samozřejmostí bylo proplácení nákladů na účast 

studentů na vědomostních či sportovních akcích, a to včetně jejich odměňování. I přes omezený 

rozpočet Sdružení realizovalo příspěvky úspěšným studentům v rámci ECDL, tedy obecně 

uznávaných akreditovaných zkoušek z informatiky. Jen pro tento projekt si Sdružení vyčlenilo  

20.000,-Kč. 

     Nejnáročnější akcí celého roku byla pro Sdružení, konkrétně pro členy výboru, po několika 

letech odmlky organizace Maturitního plesu, který se konal díky pandemii Covid v naprosto 

netradičním termínu, v červnu 2022. Ples byl připravován ve spolupráci se studenty a pedagogy 

od počátku školního roku a jeho přípravy byly provázeny výraznou nejistotou, když i původně 

lednový termín plesu musel být změněn.  Jednalo se o nejvýznamnější akci, na které se Sdružení 

pořadatelsky a finančně podílelo (náklady činily celkovou částku 216.795,-Kč). Počáteční 

obavy vedení výboru ze zvládnutí celého plesu, který se konal ve zcela novém prostředí 

pardubického Ideonu, následně vystřídala radost z krásné akce s pěkným výtěžkem, kdy velkou 

odměnou byla pro výbor především spokojenost maturantů. Ples se tak stal skvělým završením 

jejich studia na našem gymnáziu.   

     Závěrem lze vyslovit pouze přání, aby se práce Sdružení brzy dostala do stejného „tempa“ 

jako tomu bylo v době před pandemií s tím, že bude snaha vedení Sdružení dostat do kondice 

také rozpočet Sdružení, aby bylo možné opětovně podporovat akce v jejich plné šíři a bylo 

možné v budoucnu realizovat další nové projekty, které by přispěly k rozvoji Gymnázia Holice 

a ke spokojenosti jeho studentů a pedagogů. 

(Mgr. Helena Knížková, předsedkyně HV SRPŠ) 


