
Zápis z jednání SRP GT z. s. 1.11.2022 

Schůzka proběhla prezenčně  

Program: 

         Řešení Stužkovacího plesu – setkání s maturanty, přenos informací o průběhu plesu a 

rozdělení úkolů. Ples proběhne 17.2.2023. Studenti požádali o příspěvek SRP na hudbu ve výši 

15 000Kč. Jejich úkolem bude nahlásit paní Kytnerové výběr hudby do 20.11.2022. Bylo 

navrženo zvýšení vstupného na stužkovací ples na 300Kč (zvyšují se náklady). Studenti začnou 

připravovat program, s nácvikem slavnostního nástupu jim pomůže Dr. Trílková, začnou řešit 

organizaci tomboly, fotografování, výzdoba sálu, domluvu se spolužáky z nižších ročníků – 

prodej tomboly, technika během plesu. SSP pomůže se zajištěním potřebných smluv 

(sokolovna, OSA, technika, ostraha…). Bude třeba provést domluvu s Krčkem – SRP.  Další 

jednání ohledně organizačního zajištění plesu proběhne 31.1.2022.  

  

         Plenární schůze  - příprava programu, rozdělení úkolů. Je třeba připravit zprávy, které 

budou čteny 15.11.2022 během plenární schůze. Je třeba připravit prezenční listinu. ŘŠ 

připomene znovu rodičům – členům SRP, že je nutné se plenární schůze účastnit. V příštím 

roce dojde ke změně Revizní komise, funkci již nebude zastávat paní Zavřelová. Jako nástupce 

na tuto pozici je navržena paní Štěpanovská. Členové výboru SRP GT z.s. se sejdou na budově 

Riegrova v učebně prima 15.11.2022 již v 15:45 (je třeba hlasovat o některých záležitostech). 

 

 Informace o průběhu tanečních: taneční probíhají letos nově pod vedením školy ESO pana 

Vláčila, ŘŠ se zúčastnila s paní Kytnerovou zahájení kurzů, ŘŠ byla účastníkem černo-bílé 

prodloužené.  Dojmy a podněty byly sděleny panu Vláčilovi. Proběhne zjišťování zpětné vazby 

od účastníků kurzu a od jejich zákonných zástupců a následně se rozhodne o tom, jak akci 

pořádat v příštím roce. 

 Projednání předložených žádostí o finanční podporu školních akcí (doprava LVK, akce PK TV, 

divadelní přehlídka, MDS – ceny)  

 

 Zazněly informace o chodu školy  

Další: 

 Rozprava o možnostech žádat o finanční podporu města (ŘŠ vysvětlila, že v letošním 

kalendářním roce nebylo dofinancování akcí z důvodu covid požadováno – situace byla nejistá, 

nebylo jasné, co bude moci realizovat. Gymnázium je škola zřizovaná JMK – může pouze 

obtížně  proto žádat o podporu např. na zařízení a provoz (i když by byl žadatelem a příjemcem 

dotace spolek SRP GT z.s.). V příštím kalendářním roce budou některé žádosti městu 

předkládány, pokud to dovolí situace a charakter požadavků. 

 

 

2.11.2022 PhDr. Holubová 


