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Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 13. listopadu 2018. 

 

Přítomni: I.a pí Holubářová, I.b pí Vavříková, II.a Ing. Gala, III.a- Mgr.Kouba, IV.a pí 

Zavadilová,  V.a p. Tvaróg, V.b Mgr. Voženílková, VI.a pí Prečanová, VI.b-Mgr. Švábová, 

VII.b MUDr. Slováček, VIII.a - Mgr.Hausnerová, VIII.b-pí Minaříková, 1. A pí Horáková, 

1.B pí Pacíková, 2.A Mgr. Zicháček, 2.B pí Rašková, 3.A-pí Tvarógová, 3.B- MUDr. 

Roubalíková,  

 

Zástupci školy- Mgr. Raška, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil 

 

Omluveni: , II.b pí Olšová, IV.b Ing. Hlavinka, VII.a RNDr. Baránek, 4.A p. Procházka, 4.B 

pí Janková 

 

 

 

Program zasedání:    

 

1. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

2. Volba předsedy a místopředsedy SPGP ( končí tříletá lhůta) 

3. Různé 

 

Z časových důvodů některých členů Rady byl bod č. 2 předřazen před bod č.1 

 

Ad 2/  Volba předsedy a místopředsedy SPGP ( končí tříletá lhůta) 

 

Stanovy spolku byly schváleny v listopadu 2015. Dle stanov se předseda a místopředseda 

zpravidla volí na období 3 let. Z těchto důvodů proběhla volba předsedy a místopředsedy 

aklamací. Jako předseda byl potvrzen Ing. Pavel Gala-zástupce třídy sekundy a,  jako 

místopředseda MUDr. Libor Slováček-zástupce septimy b. 

Bylo zdůrazněno, že místopředseda MUDr. Libor Slováček v příštím roce končí-bude 

zástupcem již posledního maturitního ročníku. Je nutné v příštím roce zvolit nového 

místopředsedu - předpoklad volby říjen či listopad 2019. 

 

 

Ad1/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

 

2.B – v rámci matematiky se střídali učitelé. Proslýchá se, že by v dalším roce měl být zase 

jiný pedagog. 

Vedení školy- není to pravdivá informace. Nedojde ke změně učitele. 

 

VI.b- kdy bude zřízena nová polytechnická učebna. 

Vedení školy- učebna se připravuje, do Vánoc bude fungovat. 

 

I.b-je málo míst u skříněk a žáci nosí těžké aktovky, batohy. 

Vedení školy- skříňky jsou omezeny prostorem, který je k dispozici. Je to spíš problém 

obsahu ve skříňkách. Co se týká aktovek či batohů,  je vhodné zkontrolovat co v nich žáci 

všechno nosí. Běžně jsou v nich učebnice a sešity, které žáci v konkrétní den nepotřebují. 



 

1.B-dotaz ke studentským plesům, zda by neměly být jednotné podmínky. 

K tomuto tématu byla vedena delší diskuze. 

Vedení školy-všechny plesy, vyjma reprezentačního plesu jsou v režii žáků, respektive určitá 

třída má ples spojen s reprezentačním plesem školy. Je u jednotlivých maturitních tříd 

zaužíván vyšší standard těchto akcí. Jsou působivé, choreograficky náročné. To s sebou nese 

zvýšené náklady od rodičů. Tato záležitost je spíše záležitostí rodičů a žáků v jednotlivých 

třídách, zda tak vysoký standard plesů se chce zachovat.  

  

Ad 3/ Různé  

 

Došlo ke změně zástupců tříd sekunda a, tercie a. Zástupcem II.a je Ing. Pavel Gala, 

zástupcem III.a je Mgr. Petr Kouba. 

 

Na podkladě diskuze rada odsouhlasila příspěvek pro příští tok ve výši 500 Kč.  

Dalším námětem do diskuze bylo i rozšíření stojanů na kola. Pan ředitel Mgr. Raška 

informoval, že v příštím roce dojde k osazení stojanů na kola podél chodníku v Havlíčkově 

ulici. Dále informoval o tom, že bude v příštím roce probíhat rekonstrukce přístavby 

spočívající v zateplení, výměně oken, zavedení rekuperace a klimatizace, opravě kanalizace. 

Práce budou probíhat od 1.6.-31.8.2019. Z uvedených důvodů budou všechny třídní výlety 

v červnu 2019. 

4.12.2018 proběhne den otevřených dveří (14,00-18,00). 

 

 

Příští termín zasedání Rady SPGP proběhne po třídních schůzkách 2.4.2019 již od 

17,30. Bude s předstihem zalána pozvánka. 

 

 

 

V Přerově 19.11.2018                                      Ing.  Pavel Gala v.r. 

                                                                          Předseda SPGP       

 

  

 


