
SRPDŠ 9/2015, zasedání 7. září 2015 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 Změna pedagogického sboru – odešel Ing. Milan Hrdlička a Mgr. Kateřina Málková, 

nový učitel – Mgr. Jan Polák (IVT, M, Z). Nový školník. 

 Od září jsou nové webové stránky školy. 

 Adaptační kurz pro žáky 1.A a 5.C – 7.-8.9., 9.9. besedy pro žáky nižšího gymnázia o 

prevenci patologicky sociálních jevů 

 10. – 12.9. proběhne na naší škole projektové setkání koordinátorů projektu 

ERASMUS+ 

 V rámci projekty výzvy 56 pojede 40 žáků v termínu 27.9.-3.10. do Londýna. Během 

prázdnin vyjely učitelky Mgr. Doskočilová, Nováková a Buberová na zahraniční 

jazykové pobyty. Do konce roku vyjedou Mgr. Janů, Rožková a Valášková do 

zahraničí – stínování přírodovědných předmětů. 

 Výzva 57 (výuka cizích jazyků pro 20 žáků ze 7.C prostřednictvím on-line kurzů). 

 Pět nejlepších studentů německého jazyka pojede v rámci jednodenního zájezdu do 

Vídně pořádaného Kulturním domem. Žádost o proplacení (5x400 Kč). 

 V prosinci opět proběhne soutěž 5 jazyků na pódiu 

 Během podzimních prázdnin budou vybudovány nové dveře z nářaďovny do 

posilovny. 

Informace rady:   

 Seznámení výboru s návrhem nových stanov. Do 4.10. budou na webových stránkách 

školy zveřejněny nové stanovy, do této doby budou na srpds@gyholi.cz přijímány 

návrhy a připomínky. Na schůzi 5.10. tyto připomínky budou projednány osobně 

s navrhovatelem, bez jeho účasti nebudou akceptovány. Od 6.10. do 6.11. budou 

stanovy zveřejněny ve stanovené lhůtě 30-ti dnů. Následně budou na členské schůzi 

9.11. představeny ke schválení. 

 Odsouhlasení žádosti na proplacení poplatku na zájezd do Vídně, celkem 2000 Kč. 

 Do příští schůze doplnit zástupce rodičů z tříd 1.C, 2.C a 1.A. 

 

Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena předsedkyní 

MUDr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy (celkem 9 členů 

výboru). Další zasedání proběhne v pondělí 5. října 2015 v 17.00. hodin ve sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Lenka Netolická 

 

mailto:srpds@gyholi.cz


SRPDŠ 10/2015, zasedání 5. řijna 2015 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 

 Proběhl zájezd do Anglie – dotován EU, velký zájem studentů a přísná kritéria výběru 

studentů, kteří jeli (prospěch, soutěže, chování..) Zájezd se povedl, spokojenost všech 

zúčastněných. Studenti se zdokonalili v jazyce a mohli navštívit i památky. Velké 

poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli. 

 Kulturní dům v Holicích pořádal zájezd do Vídně, kterého se zúčastnili i někteří 

studenti gymnázia s p. Preclíkovou. 

 Dne 17. prosince se bude konat adventní koncert. 

 

 

 

 

Informace rady:   

 Návštěva zástupců maturitních ročníků a jejich seznámení s průběhem maturitního 

plesu a s organizací. Maturanti přijdou opět na další schůzku výboru v listopadovém 

termínu. 

 Rada odsouhlasila zvýšení členského příspěvku a to na 500,-Kč. Celkem přítomno 11 

členů, všichni hlasovali pro zvýšení. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. 

 Rada byla seznámena s hospodařením za rok 2014/2015 a návrhem rozpočtu pro 

školní rok 2015/2016. 

 

 

Školu zastupoval Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou Netolickou, 

jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy (celkem 9 členů výboru). Další zasedání 

proběhne v pondělí 2. listopadu 2015 v 17.00. hodin ve sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Martina Novotná 

 



SRPDŠ 11/2015, zasedání 2. listopadu 2015 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 V rámci projektu Erasmus+ proběhl zahraniční pobyt studentů v Bulharsku. 

 Školu navštívila v rámci Holubových dnů velvyslankyně JAR. 

 Proběhla dobrovolná sbírka Bílá pastelka. 

 Studenti se zúčastnili vzdělávací akce v Drážďanech. 

 Škola se zapojila do projektu vévody z Edinburghu. 

 12.11.2015 proběhne v KD Holice školní akademie, začátek v 16:30 hod. 

 16.11.2015 bude ředitelské volno. 

 25.11.2015 bude Den otevřených dveří. Škola se bude prezentovat na akcích v Ideonu a 

Aldisu. 

 Před Vánocemi budou studenti pomáhat na holické faře vázat adventní věnce. 

 Nové dveře do posilovny jsou hotové. 

 Žádost o úhradu propagačních letáků školy, cca 5-6 tis. 

 12.12.2015 se pojede na zájezd do Olomouckého divadla na představení Drobečky 

z perníku. Zájemci se můžou hlásit u Mgr. Evy Pýchové. 

 Žádost školy o příspěvek 400 Kč na žáka na soustředění pěveckého sboru před 

adventem. Celkem se zúčastní cca 25 žáků. 

 Žádost Mgr. Marka Janů na příspěvek 100 Kč pro 11 žáků na částečnou úhradu jízdného 

do Olomouce (Den GIS). 

 

 Informační schůzka s maturanty ohledně příprav maturitního plesu. 

Informace rady:   

 Odsouhlasení příspěvek pěveckého sboru v ceně 400 na osobu. (hlasování: 8 pro, 2 

proti, 0 se zdrželo) 

 Odsouhlasení úhrady letáků v plné výši. (hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 Odsouhlasení příspěvku pro žáky na Den GIS, 1100 Kč. (hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo) 

 Rada odsouhlasila přispět žákům na úhradu autobusu na lyžařský kurz částkou 15 tisíc. 

(hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 Příští schůzky se zúčastní třídní učitelé maturitních ročníků a zástupci maturantů. 

Školu zastupoval zástupce ředitelky Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou 

Netolickou a dalšími členy (celkem 10 členů výboru). Další zasedání proběhne v pondělí 7. 

prosince 2015 v 17.00. hodin ve sborovně školy.   

Mimořádná schůze - 9.11.2015 v 16 hodin v aule – 16:30 začíná plenární zasedání. 

 

Zápis provedla: Lenka Netolická 



SRPDŠ 12/2015, zasedání 7. prosince 2015 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 

 Od prosince je na škole nový p. školník p. Černý. 

 Zrušen zájezd do Vídně, vzhledem k mezinárodní situaci. 

 Maturanti se již přihlašují k maturitním zkouškám. 

 Dne 17. prosince se bude konat adventní koncert. 

 

 

 

 

Informace rady:   

 Návštěva zástupců maturitních ročníků a jejich seznámení s průběhem maturitního 

plesu a s organizací. Maturanti přijdou opět na další schůzku výboru v lednovém 

termínu. 

 Rada přivítala nové členy p. Ríchtrovou Šárku (1.C.), p. Knížkovou Helenu ( 1.C.), p. 

Šafránka Jiřího (2.C.). 

 P. Vohralík požádal o příspěvek na webkameru na helmu pro děti. Rada žádost přijala 

a odsouhlasila částku ve výši 4 000,- Kč.. 

 

 

Školu zastupoval Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou 

Horákovou pokladní Lenkou Netolickou, jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy 

(celkem 14 členů výboru). Další zasedání proběhne v pondělí 4. ledna 2016 v 17.00. hodin ve 

sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Martina Novotná 

 



SRPDŠ 1/2016, zasedání 4. ledna 2016 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 

 13. ledna bude den otevřených dveří. 

 29. ledna pololetní prázdniny. 

 9.-16. ledna –lyžařský výcvik pro 1.A a 5.C 

 

 

 

 

Informace rady:   

 Návštěva zástupců maturitních ročníků a příprava na maturitní ples, organizace apd. 

Maturanti přijdou opět na další schůzku výboru v únorovém termínu. 

 

 

Školu zastupovala Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou 

Horákovou pokladní Lenkou Netolickou, jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy 

(celkem 16 členů výboru). Další zasedání proběhne v pondělí 1. února 2016 v 17.00. hodin ve 

sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Martina Novotná 

 



SRPDŠ 2/2016, zasedání 1.února  2016 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 

 Celá schůzka se věnovala přípravám a organizaci blížícího se maturitního plesu. 

 

 

 

 

Informace rady:   

 Návštěva zástupců maturitních ročníků a příprava na maturitní ples, organizace apd.  

 Maturanti požádali radu o finanční příspěvek na červený koberec, který si chtěji 

zapůjčit na ples a to ve výši 1 500,- Kč. Rada odsouhlasila jednohlasně - 12 členů. 

 

 

Školu zastupoval Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou 

Horákovou, jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy (celkem 12 členů výboru). Další 

zasedání proběhne v pondělí 7. března 2016 v 17.00. hodin ve sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Martina Novotná 

 



SRPDŠ 3/2016, zasedání 7. března  2016 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 

 Vyhodnocení maturitního plesu, poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a 

organizaci podíleli.  

 Probíhá lyžařský výcvik. 

 Na škole proběhnou 18. března NSZ na nečisto pro maturanty, kteří se rozhodli a 

přihlásili se. 

 Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady Gymnázia Dr. Emila Holuba-zástupci 

žáků mohou volit svého zástupce a to 4. dubna od 13.00 hod do 17.00. hod. 

v kanceláři školy. 

Informace rady:   

 Zhodnocení maturitního plesu. 

 Maturitní ples pro rok 2017 – stanoven na 10. února 2017.  

 

Školu zastupovala Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou 

Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou, jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy 

(celkem 16 členů výboru). Další zasedání proběhne v pondělí 4. dubna 2016 v 17.00. hodin ve 

sborovně školy.   

 

 

Zápis provedla: Martina Novotná 

 



SRPDŠ 4/2016, zasedání 4. dubna 2016 

 

 

Informace školy k radě SRPDŠ:  

 Proběhl srdíčkový den organizovaný nadací Pomoc dětem, o.p.s. a 

vybrané příspěvky putují na pomoc těm, kteří to potřebují. 

 Proběhl lyžařský výcvik k velké spokojenosti. Studenti si užili sníh, 

lyžování a zábavu. 

 Na škole proběhli NSZ na nečisto pro maturanty, kteří se rozhodli a 

přihlásili se. 

 Proběhla olympiáda ve španělském jazyce, matematický KLOKAN a 

někteří studenti se výborně umístili. 

 Na radu přišli zástupci budoucích maturitních ročníků a probíhala diskuze 

ohledně místa konání příštího maturitního plesu. Řešili se + a – které 

nastanou případnou změnou místa a organizace. Studenti by chtěli mít 

maturitní ples v AFI  Palace, Pardubice 

 

 

Informace rady:   

 Proběhla volba do školské rady. 

 Rada zvolila nový výbor a to jednohlasně k 4. 4. 2016 

Předseda: p. Helena Knížková 

Jednatel: p. Diana Šmejdová 

Pokladní: p. Šárka Richtrová 

  

 

Školu zastupovala Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou 

Netolickou, jednatelkou Martinou Novotnou a dalšími členy (celkem 15 členů 

výboru z 20 členů). Další zasedání proběhne v pondělí 2. května 2016 v 17.00. 

hodin ve sborovně školy.   

 



Zápis provedla: Martina Novotná 

 

pro zvolení výboru ( předsedy, jednatele, pokladní) hlasovali: 

p. Netolická Lenka 

p. Novotná Martina 

p. Trupl Milan 

p. Sochová Marcela 

p. Rolc Martin 

p. Šmejdová Diana 

p. Hlaváčková Soňa 

p. Brutar Michal 

p. Urbánek Břetislav 

p. Maťátko Luděk 

p. Vitman Petr 

p. Chaloupková Radmila 

p. Knížková Helena 

p. Šafránek Jiří 

p. Richtrová Šárka 

 



SRPDŠ 5/2016, zasedání 2. května 2016 

Informace školy k radě SRPDŠ (p. ředitelka):  

 Proběhlo 1. kolo přijímacího řízení, osmileté studium již naplněno, čtyřleté zatím 

dodáno18 zápisových lístků a 9 odvolání, bude druhé kolo, které doplní 4.C (cca 9 

studentů odchází na jiné školy) 

 Maturity začaly svou písemnou částí, 23.-27.5. proběhne ústní část zkoušky, 2.6. předání 

maturitních vysvědčení (16h 8.C, 17h 4.A), pozván i pan starosta Města Holice 

 Na gymnáziu proběhla návštěva od zřizovatele – Pardubického kraje, která zjistila 

oprávněnost požadavků na investice do nemovitosti (střecha, zatéká do tělocvičny, 

opadává keramický obklad vnějšího pláště budovy – autorská práva p. ing. arch. Kosaře, 

vhodné zateplení budovy – ekonomická třída D) 

 Chystají se Projektové listy pro Radu Pardubického kraje na schválení částky 6,5 mil. 

Kč na investice do vybavení v rámci technické výuky  

 Řeší se parkování u školy – pozemek kraje 

 Řeší se stále nevyhovující povrch běžecké dráhy na hřišti – za rok již přebral 3. úředník 

zřizovatele školy 

 5 jazyků na pódiu – pro 2. ročník 7,5 t. Kč poskytl zřizovatel 

 Plavání primy a sekundy – zřizovatel poskytl 8 t. Kč z požadovaných 40 t. Kč, bude od 

září 2016 

 P. prof. Pýchová získala opět dotační titul v rámci etiky 

 V rámci projektu Erasmus+ proběhne zahraniční pobyt studentů v Litvě 7.-13.5., čímž 

bude projekt završen 

 7.5. den otevřených dveří v továrně JUNKER v Holicích, prosba o 30 pořadatelů z řad 

studentů nad 17 let za úplatu a stravu, firma JUNKER zajišťuje na škole výuku 

technického kreslení na PC 

 25 licencí CAD SW zdarma od firmy Siemens, ale je problém se stávajícím HW 

 Opět letos proběhne soustředění ve španělském jazyce - žádost Mgr. Lindy Novákové 

Schättingerové  na příspěvek  

Informace rady: 

 Příspěvek na soustředění ve španělském jazyce nebyl schvalován, jelikož s ním již je 

počítáno v rozpočtu SRPDŠ na tento rok 

 Proběhne schůzka rodičů a budoucích absolventů, nutno hned vytipovat a oslovit 

vhodné rodiče na do SRPDŠ jako zástupce tříd 

 Maturitní ples proběhne opět v r. 2017 v Kulturním domě v Sezemicích 

 1.C má zájem o zahájení tradice ročenek – doporučeno předložit Studentskému 

parlamentu, SRPDŠ aktivitu podporuje 

 Psaní na stroji – SRPDŠ má zájem na tom, aby šlo o povinný předmět s možností 

instalací i domácích licencí školního SW, paní ředitelka informovala o nutnosti 

přepracovat ŠVP 

 Tradiční opékání SRPDŠ a učitelského sboru proběhne 10.6.2016 u Truplů na zahrádce 

v 16h, lze přijít dříve a pomoci s přípravou 

Školu zastupovala paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková. SRPDŠ a Rada byla zastoupena dle 

presenční listiny. 

Příští zasedání - 6.6.2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia 

Zápis provedla: Šmejdová Diana 



Zápis ze schůze SRPŠ 6/2016 – ze dne 6. 6. 2016  

 

Informace vedení školy 

- Zhodnocení přijímacích zkoušek – naplnění budoucích tříd 1.C a 1.A – 30 žáků, doplnění 

budoucí 5.C – 6 žáků 

- Zhodnocení maturitních zkoušek – v 8.C – neodmaturovali 3 žáci, 4.A – neodmaturovalo 8 

žáků 

- probíhají školní výlety 

- Studentský parlament pořádá pro žáky vyššího gymnázia besedu s významnými osobnostmi 

(28. 6. 2016) – žádost o proplacení cestovních náhrad  

- 16. 6. 2016 od 16.30 h se koná schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků – členové rady 

přijdou představit a seznámit budoucí studenty školy a jejich rodiče se SRPŠ a oslovit je 

s žádostí být členy  

 

Informace rady SRPŠ: 

- Z rozpočtu SRPŠ budou vypláceny odměny žákům 

- Žádost o proplacení cestovních náhrad pro osobnosti – akce Studentského parlamentu: 

příspěvek byl radou schválen (pro – 14 členů, proti – 0, zdržel se – 0) 

- Žádost o proplacení odměny za vedení kroužku Baltíka pro M. Vohralíka ve výši 3 000,- Kč: 

příspěvek byl radou schválen (pro – 14 členů, proti – 0, zdržel se – 0) 

- Žádost o proplacení prezentace školy v Atlase škol Královehradeckého kraje ve výši 6 000,- 

Kč:  

1) návrh na úhradu 50%, tj. 3000,- Kč - neschváleno (pro – 3, proti – 3, zdržel se – 8), 

2) návrh na úhradu 100%, tj. 6000,- Kč – schváleno (pro - 9, proti – 2, zdržel se – 3) 

- Žádost Mgr. Drahošové o příspěvek na nákup stanu ve výši 2 500,- Kč: neschváleno (pro – 0, 

proti – 14, zdržel se – 0) 

- Připomenutí, že od příštího školního roku je členský příspěvek žáka 500,- Kč (schváleno radou 

na podzim 2015). 

- Od příštího školního roku žadatel o příspěvek ze SRPŠ předloží žádost osobně a je třeba, aby 

si svoji žádost obhájil a příp. zodpověděl dotazy členů rady. 

- Rozloučení a poděkování členům výboru: M. Novotné, T. Horákové, L. Netolické, M. Truplovi 

a ostatním členům, kteří v letošním školním roce končí v radě SRPŠ 

- Nový výbor se těší na všechny členy v příštím školním roce, první schůzka by se měla 

uskutečnit 5. 9. 2016 v 17 hodin ve sborovně školy. 

 

Školu zastupoval Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní pí. Knížkovou, jednatelkou 

pí. Šmejdovou a pokladní pí. Richtrovou a dalšími členy dle prezenční listiny. 

 

Zápis provedla: Š. Richtrová 


