
Schůzka výboru SRPSŠ ze dne 15. 9. 2022  
  

Přítomni: Mgr. Andrea Křepelová, Mgr. Lenka Grulichová, Eva Machálková, Andrea Nárožná, Markéta 

Krejčí, Mgr. Petra Vymětalová, Ilona Dokoupilová, Mgr. Jana Knödlová  

Omluveni: Petra Bomberová, Zdeňka Selingerová  

Hosté: Mgr. Lucie Škvařilová, Mgr. Květoslava Klementová  

1. Členové výboru osloví rodiče studentů 1. ročníků, aby se zapojili do výboru SRPSŠ.  

2. Jelikož končí funkční období předsedkyně, hospodářky a jednatelky, které bylo stanoveno na 

dobu studia jejich dětí. Dojde ke změnám funkcí ve výboru – novou předsedkyní výboru bude 

navržena p. Knödlová (místo p. Křepelové), hospodářkou p. Nárožná (místo p. Machálkové). 

Funkci jednatelky už nebude vykonávat p. Grulichová, kdo bude jejím nástupcem nebylo zatím 

určeno.  

3. P. Křepelová oznámila, že po jednání s p. Janíčkem proběhnou oba plesy z ekonomických 

(úspora na pronájmech a režiích, které se vzhledem k navýšení energií mohou od příštího roku 

až ztrojnásobit a výzdobě sálu, která bude jedna na dva plesy )  v listopadu –                              

18. 11. ples 4. A a 4. L, 25. 11. ples 4. B.  

4. Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 25000 Kč na každý ples na kapelu, výzdobu apod. a 

příspěvek 300 Kč na maturanta na šerpy.   

Příspěvek 300 Kč / maturant se skládá z obvyklé částky 200 Kč / maturant + příspěvek na 

dopravu na akce ve výši 100 Kč / student, který studenti těchto tříd nevyčerpali v minulém 

školním roce.  

5. Pro využití příspěvků na ples musí maturanti předložit prodejní doklady nebo faktury 

vystavené na SRPSŠ.  

6. P. Křepelová informovala o aktuálním stavu účtu, na kterém je 191508,56 Kč. Všechny členské 

příspěvky byly v minulém školním roce uhrazeny.  

7. Členský příspěvek na školní rok 2022/2023 zůstává stejný - 350 Kč.  

8. P. Křepelová připraví dopis rodičům studentů s pokyny k platbě členského příspěvku, který 

pošle p. ředitelce. Ta jej předá třídním učitelům, kteří informace rozešlou všem rodičům.  

9. Plenární schůze proběhne 24. 11. 2022.  

10. Dále p. Křepelová s p. Machálkovou informovaly o využití prostředků v uplynulém školním roce 

a projednávaly se příspěvky pro nový školní rok. Byly odsouhlaseny tyto příspěvky:  

60000 Kč na propagaci školy, 20000 Kč na úpravu multifunkčního hřiště (cena celého projektu 

je 126000 Kč), 6000 Kč na soutěž Mladí přírodovědci, 5300 Kč na autobus na atletické závody v 

září 2022 a příspěvek 1000 Kč / student, který se zúčastní jazykových zkoušek.  

11. Počet přihlášených studentů na jazykové zkoušky upřesní p. ředitelka.  

12. Další položky rozpočtu pro šk. rok 2022/2023 se upřesní, až předsedové předmětových komisí 

předají svoje požadavky. Byl stanoven termín do 21. 9. 2022.   

13. P. Machálková informovala, že v případě příspěvku na učebnice pro studenty 1. ročníků je 

třeba vystavit darovací smlouvu.  

14. Cena vstupenky na ples zůstává 150 Kč, cena místenky bude 50 Kč. Místenky bude možné 

zakoupit pouze v předprodeji u p. Linhartové. Toto bude uvedeno na plakátech na ples. 

Maturanti budou mít vstup na vlastní ples zdarma. Vstup zdarma mají i studenti 3. ročníků, 

kteří se zapojí do organizace plesu.  



15. Byly domluveny některé služby na ples.  

16. P. ředitelka vysvětlila pravidlo max. 20% absence v jednotlivých předmětech – vyučující může v 

takovém případě nařídit komisionální přezkoušení. V případě plánované absence se 

doporučuje domluva s vyučujícím předem.  

Plánovanou absenci do 2 dnů omlouvá třídní učitel. O uvolnění na více než 2 dny je třeba žádat 

p. ředitelku prostřednictvím třídního učitele – na webu školy je ke stažení formulář.  

17. P. ředitelka informovala, že dojíždějící studenti mohou ve volných hodinách využít prostor u 

učebny informatiky nebo jít do volné třídy.  

18. Problém s přihlášením na wifi mají studenti řešit s p. Pernicovou.  

19. Příští schůzka SRPSŠ proběhne 20. 10. 2022 od 16.30 ve sborovně. Pozváni budou studenti 

maturitních ročníků, aby projednali přípravu plesu.  

  

Zapsala: P. Vymětalová  


