
 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 20. září 2022  

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, Tomáš Nesvadba, Ing. 

Miroslav Sluštík, Martin Vícha 

Omluveni: Alena Punčochářová, MUDr. Miroslav Bilka,  

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, RNDr. Pavlína Kochová, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. David Vlček 

 

PROGRAM: 

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ + představení nových členů 

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty na 1. schůzi ve školním roce 2022/2023           

a seznámila přítomné s programem schůze. 

Byli představeni navrhovaní členové HV SRPŠ - pan Tomáš Nesvadba a pan Martin Vícha, kteří nahradí 

končící členy Miroslava Baleka a MUDr. Miroslava Bilka (na listopadové členské schůzi proběhne 

hlasování o přijetí nových členů) a zároveň jsme poděkovali Mirkovi Balekovi za dlouholetou činnost 

v SRPŠ. 
 

2. Maturitní ples 

Maturitní ples by se měl konat dne 05.11.2022 v KD Chotěbuz.  

Třídní profesoři byli seznámeni se základními informacemi týkající se přípravy plesu (vstupenky, plakáty, 

pozvánky, kapacita sálu, výzdoba, šerpy, program, občerstvení, …). Dále byly všemi přítomnými 

odsouhlaseny ceny vstupného: 300 Kč (s večeří a místenkou) a pro maturující studenty 200 Kč. Další 

záležitosti týkající se maturitního plesu budou probírány na podrobnějších schůzkách za účasti zástupců 

maturujících studentů, třídních profesorů a členů HV SRPŠ. 
 

3. Členské příspěvky pro školní rok 2022/2023 

Členové HV SRPŠ rozhodli, že výše členských příspěvků zůstává pro letošní školní rok stejná – tzn. 

1.200,- Kč. Žádosti o zaplacení členských příspěvků budou do tříd Primy A, Kvinty A a 1.A rozdány 

začátkem října 2022. Vybírání členských příspěvků bude konzultováno s třídními profesory těchto tříd. 
 

4. Hospodaření SRPŠ za školní rok 2021/2022 a návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023 

Paní Petra Fedorová přítomné seznámila s výsledkem hospodaření SRPŠ za školní rok 2021/2022. Zpráva 

o výsledku hospodaření bude po schválení na členské schůzi zveřejněna na webových stránkách 

Gymnázia. Členská schůze by se měla konat 24.11.2022 od 16 hod v aule. 

Dále p. Fedorová předložila předběžný návrh rozpočtu SRPŠ na školní rok 2022/2023. Plánovaná 

výdajová částka (soutěže olympiády,…) bude upravena s přihlédnutím k orientačnímu seznamu 

požadavků, který předložila Mgr. Nogová za všechny pedagogy (přítomné informovala o některých 

projektech, do kterých se škola zapojila). Plánovaný rozpočet bude po schválení rovněž zveřejněn           

na webových stránkách Gymnázia. 
 

5. Sdělení ředitele školy 

Pan ředitel ještě jednou poděkoval HV SRPŠ a také všem rodičům za vynikající spolupráci a pomoc       

při Oslavách 100 let gymnázia. 

Dále hovořil o stávající situaci týkající se energií (topení ve škole, hale,…) a také přítomné informoval o 

tom, že se profesoři seznamovali s využitím virtuální reality ve výuce a také o různých mezinárodních 

projektech a akcích školy (adaptační kurzy, turistické kurzy, Imatrikulace,…) 
 

6. Další schůze HV SRPŠ 

Další schůze se pravděpodobně uskuteční koncem října 2022.                                                                                                                                                                         

 

 

V Českém Těšíně dne  23.09.2022     Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ 


