
Zápis ze schůze výboru SRPŠ dne 13.4. 2011 
 

Přítomni členové výboru podle prezenční listiny a ředitel školy Jiří Růžička. 
Omluven pan Starý. Jednání vedla předsedkyně výboru Kateřina Štěpánková. 

 
1.Informace ředitele školy:  
Maturita : V dubnu proběhnou testy školní části, jazyky a fyzika 18.-19.4. 
Uzávěrka klasifikace pro maturanty je 4.5. Ústní část školní i státní maturity 
bude 16.-25.5. V ostatních třídách se učí podle náhradního rozvrhu. Od 30.5. 
proběhne písemný blok státních maturit, ostatní třídy by se měly učit normálně. 
Výsledky maturit by měly přijít nejpozději do 27.6. 
Příští rok proběhne diskuse o školní části maturity. Projektovou formu školní 
části by měla zůstat zachována, škola ji nechce rušit. 
Akce školy, termíny : Klasifikace bude pro 2. pololetí uzavřena 24.6. Škola 
nabídla studentům cca 85 volitelných předmětů, neotvírají se ale všechny - 
důvody jsou finanční i organizační. Otevře se asi 60 skupin volitelných 
předmětů. 
Jazykové kurzy proběhly v nové formě. Tato forma by měla zůstat zachována. 
Nejlépe byl hodnocen Francouzský institut, Mír jako velmi úspěšný, Drážďany 
jako úspěšné. U kurzu ve škole byla první dva dny nespokojenost, po domluvě 
bylo zlepšeno a ohlasy byly kladné. 
Kepler na Točníku  bude v sobotu 7.5., pozvánka bude včas na webu školy. 
Škola získala dotace z Evropských fondů na výměnu oken a nové fasády na 
Hládkově, možná se bude muset posunout termín uzávěrky klasifikace. 
Veškeré informace (maturity, volitelné předměty, akce školy atd.) jsou i na 
webu školy. 
2. Granty: Grantová komise prozatím nedostala od nikoho žádost, tři třídy 
avizují žádost o grant. 
3. Předsedkyně výboru K. Štěpánková oznámila, že by ráda předala svoji funkci. 
Její syn příští rok maturuje. Na příštím výboru SRPŠ na podzim bude třeba 
zvolit nového předsedu výboru. S předáním funkce předsedkyně dojde i 
k předání dokumentů SRPŠ a bude třeba změnit i podpisové vzory. Je tedy třeba 
volbu neodkládat. 
 
Zapsala: K. Štěpánková 
 
 


