Zápis schůze výboru SRPSŠ ze dne 5.10.2021
Přítomni: p. Štindlová, p. Zatloukalová, p. Řehořová, p. Kouřilová, p. Knödlová, p. Krejčí, p. Nárožná,
p. Grulichová, p. Machálková, p. Křepelová, Mgr. Škvařilová, Mgr. Janeček
Omluveni: p. Beran, p. Zikmundová, p. Vymětalová

Program:
1. Diskuze se zástupci třídních učitelů a studentů maturitních tříd ohledně plesů (poslán mail
viz. příloha)
2. 1 ples 26.11.2021 – 4.A a 4.L
2 ples 28.1.2021 – 4.B (termín byl změněn z 21.1.2021 na žádost studentů)
3. Paní ředitelka přednesla požadavky školy na tento školní rok v hodnotě 189 300 Kč (viz.
příloha)
4. Výbor se shodl na tom, že SRPSŠ bude přispívat na dopravu studentů na akce pořádané
školou. A to jednorázovým příspěvkem na 1 akci ve školním roce každé třídě.
5. Přes to, že třídní učitelé na naši prosbu oslovili rodiče studentů, do výboru SRPSŠ se nikdo z 1.
ročníků nepřihlásil. Členové výboru se budou snažit oslovit rodiče studentů.
6. Byla odsouhlasena cena vstupenky na 150 Kč, místenka 20 Kč
7. SRPSŠ bude zajišťovat na plesech:
- Ohlásí na MěÚ konané akce. (p. Zikmundová)
- Zajistí jednorázové testy ke vstupu, pro případ neznalosti příchozích. (p. Křepelová)
- Studenti byli seznámeni s tím, aby všechny informovali o opatřeních a společenském
oblečení při vstupu na ples.
- Prodej lístků
- Kontrolu u vchodu
- Organizaci šatny
- Hlavního pořadatele 26.11.2021
- Papírové pásky na ruce s odlišením věku (p. Machálková)
- Orazítkování vstupenek a místenek (p. Zikmundová)
8. Úvaha nad změnou banky z důvodu vysokých poplatků. Budeme zjišťovat možnosti u jiných
bank (p. Machálková, p, Křepelová).
9. Byla vyúčtovaná dotace od města Velké Opatovice v hodnotě 1000Kč, která byla použita na
propagaci gymnázia a podána nová žádost na 5000Kč, která bude použita na propagaci
gymnázia. (p. Machálková, p. Křepelová)
10. Na webové stránky do sekce SRPSŠ musí být umístěno logo města Velké Opatovice, jako
sponzora z důvodu dotace. Mgr. Škvařilová požádá Mgr. Pernicovu o umístění.
11. Budou vyrobeny a zaplaceny nové reklamní předměty – hrníčky, výbor odsouhlasil.
12. Do rozpočtu bude na požadavek Mgr. Škvařilové přidán příspěvek pro studenty, kteří budou
mít možnost udělat si v rámci školy certifikované zkoušky z angličtiny.
13. Další schůze SRPSŠ proběhne 11.11.2021 v 16:30 hodin ve sborovně gymnázia. Na programu
bude obsazení služeb na ples, který proběhne 26.11.2021. Diskuze k novému rozpočtu, který
vytvoří p. Machálková a p. Křepelová. Prosím tedy o hojnou účast
Zapsala: Andrea Křepelová
V Jevíčku 6.10.2021

