
Schůzka výboru SRPSŠ ze dne 22.9. 2020 

Přítomni: Andrea Křepelová, Mgr. Hana Kouřilová, Martina Havlíčková, Mgr. Lenka 

Grulichová, Eva Machálková, Jitka Štindlová, Andrea Nárožná, Martina Zatloukalová, Martina 

Zikmundová, Markéta Krejčí, Jarmila Němcová, Mgr. Petra Vymětalová 

Omluveni: Irena Řehořova 

Hosté: Mgr. Lucie Škvařilová, Mgr. Jiří Janeček, Mgr. Helena Hufová, zástupci studentů 4. A, 

4. B., 4. L. 

 

Program jednání: 

1. Mgr. Helena Hufová a zástupci studentů 4. ročníků, měli dotaz, jak to bude 

s maturitními plesy, jaké příspěvky mohou od SRPSŠ očekávat. 4.L se přidá k jedné ze 

zbývajících tříd, pořádaly by se 2 plesy. 

2. V současné situaci je velmi těžké předem říct, jak to s plesy bude. Sami studenti ještě 

nejsou přesvědčeni o tom, zda by chtěli ples v rouškách. Domluvili jsme se, že 

studenti dodají termíny plesů listopad, leden podle možností kapel. Andrea Křepelová 

zajde za Ing. Petrem Janíčkem a domluví náhradní termíny na březen a začátek 

dubna. Každý student 4. ročníku dostane, jako každý rok příspěvek 200 Kč. Pořádání 

plesu záleží na podmínkách, které budou v daný čas k dispozici. Pokud by se ples 

nemohl uspořádat ani na jaře, nabízí se forma slavnostního ošerpování a stužkování 

v malém kolektivu. 

3. Mgr. Lucie Škvařilová podala informace k současné situaci ve škole v rámci COVID19 

Ve škole se dodržují nařízení z hygieny, všude jsou dezinfekce, dezinfikují se třídy i 

tělocvična, nosí se roušky. Vyučující může poslat domů žáka, který má teplotu nebo 

intenzivní kašel. Vše je na zodpovědnosti rodičů a lékařů, jak zdravotní stav 

vyhodnotí. Rýma není příznakem COVID19. 

Stavební práce by měly být hotovy do konce roku, bohužel vzhledem k současné 

situaci se zřejmě protáhnou do nového roku. Všechna okna budou před zimou 

vyměněna. 

4. Mgr. Škvařilová žádá SRPSŠ o pomoc s další propagací školy, jelikož se nebude 

pořádat den otevřených dveří, ani burzy škol. Propagace je velmi důležitá pro další 

nábor studentů. 

5. Hospodářka Eva Machálková rozešle členům loňský rozpočet. 

6. Nový rozpočet bude vytvořen na základě dalších požadavků studentů, vyučujících a 

vedení školy.  

7. Andrea Křepelová napíše dopis pro rodiče studentů, ve kterém je seznámí s činností 

spolku. Dopis odešle Mgr. Janečkovi, který jej rozešle přes třídní učitele rodičům. 

8. Rodiče studentů 1.L bude zastupovat Markéta Krejčí, 1.A bude zastupovat Ing. Petr 

Janíček, 1.B zatím nemá zástupce. 



9. Dnes 22.9.2020 proběhla po ukončení schůze výboru, kontrola všech dokladů 

loňského rozpočtu. Kontrolu provedla Mgr. Lenka Grulichová, za účasti Evy 

Machálkové a Andrey Křepelové. Vše bylo v pořádku.  

10. Poděkování Evě Machálkové, která vede veškeré podklady velmi přehledně a 

v pořádku. 

11. Vzhledem k současné situaci bude probíhat další komunikace výboru hlavně po mailu, 

či telefonu. 

 

Zapsala: Andrea Křepelová    

 


