
Zápis schůze výboru SRPSŠ ze dne 11.11. 2021  
Přítomni: P. Bomberová, Z. Selingerová, Ing. P. Janíček, Mgr. P. Vymětalová, E. Machálková, A. 

Nárožná, Mgr. A. Křepelová, J. Štindlová, M. Zatloukalová, I. Řehořová, M. Zikmundová, H. Kouřilová 

Omluveni: I. Dokoupilová, L. Vychodilová, PhD., S. Prudilová, Mgr. J. Knödlová, M. Krejčí, Mgr. L. 

Grulichová 

Hosté: Mgr. L. Škvařilová, Mgr. J. Janeček 

 

Program 
1. Vzhledem k aktuální situaci se plenární shromáždění uskuteční v rámci třídních schůzek 18. 

11. 2021 v jednotlivých třídách, kde členové výboru seznámí členy SRPSŠ v dané třídě s 

jednotlivými body plenárního zasedání a zajistí hlasování o návrhu rozpočtu, volbě nového 

výboru, členském příspěvku a návrhu plánu činnosti. Podklady a potřebné materiály 

zpracovala p. Křepelová a předala je zástupcům jednotlivých tříd.  

Zápis výsledků hlasování v jednotlivých třídách bude předán předsedkyni SRPSŠ 

prostřednictvím třídních učitelů. 

2. Členové výboru předají ve třídách pokyny k uhrazení členského příspěvku (bankovním 

převodem). Třídní učitelé pak také rozešlou informace e-mailem. 

3. Byly stanoveny služby na maturitní ples 26. 11. 2021, rozpis zašle p. Křepelová e-mailem. 

Hlavním pořadatelem je p. Zikmund. 

4. Členové výboru z 1. a 2. ročníků osloví rodiče studentů, aby pomohli zajistit služby na 

maturitním plese 28. 1. 2022. 

5. P. ředitelka informovala členy výboru o postupu, když je některý student pozitivní na Covid-

19. Škola v takovém případě musí čekat na pokyny z KHS. 

6. P. ředitelka informovala členy výboru o Dni otevřených dveří, který proběhne 13. 11. 2021. 

7. Zástupci školy byli informováni, že ve třídě 3. L je chladno. 

8. P. ředitelka informovala členy výboru o přípravě propagačních předmětů - hrnečků. V jednání 

jsou 2 designové návrhy, výroba se zajišťuje. 

9. Vstupenky pro veřejnost na ples 26. 11. 2021 lze zakoupit v kanceláři u p. Linhartové, 

připraveno je 450 ks, na žádost výboru je možné přidat dalších 50 ks. 

10. P. Křepelová informovala členy výboru o nových podmínkách pro získání dotace z města a o 

nutnosti registrace do Registru skutečných majitelů právě kvůli případným dotacím.  

11. Příští schůze výboru proběhne 6. 1. 2022 od 16.30 ve sborovně gymnázia, na programu bude 

organizace plesu 28. 1. 2022. 

 

Zapsala P. Vymětalová 

V Jevíčku 12. 11. 2021 

 


