SDRUŽENÍ RODIČ Ů A PŘ ÁTEL DĚ TÍ U STŘ EDNÍ PRŮ MYSLOVÉ ŠKOLY
V PRAZE 10, NA TŘ EBEŠÍNĚ 2299, z.s.

Zápis z mimořádné schů ze Výboru spolku
Schů ze (den, místo, č as):

19. 10. 2016, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

2.A Farkašová, 2.B Kopecká, Malát, 2.E Kováč ová, 2.F
Pilzová, 3.A Pohanková, 3. C Navrátilová, 3.D
Svozilová, 3.F Č erníková, 4.A Budešínská, Štefek, 4.B
Blechová, 4.E Kondač ová, 4.F Janč álek, pokladní
Cvrč ková

Přítomní zástupci školy:

Mgr. Bauer, Ing. Kouřil, p. Zachat

Host:

Ing. Farkaš

………………………………………………………………………………………………….Program jednání:
1. Ve spolupráci se zástupci školy bylo odsouhlaseno, že dochází ke změ nám
v Plánu příspě vků poč ínaje šk.rokem 2016/2017 – zástupci školy zpracují a
předloží na příští mimoř. schů zi návrh, který bude prodiskutován a schválené
body zahrnuty do Plánu příspě vků – navrhované změ ny:
-

zrušení motivač ních odmě n

-

odmě ny soutě že – přejít na poukázky - Luxor

-

certifikace SW IES – nebude pokrač ovat (místo ní Europas – hrazena státem)

-

nižší participace na Třebešín camp – celkově nižší náklady, a to zejména
vzhledem k výši odmě n psychologů m (v souč asné době se hledá školní
psycholog, který bude kmenovým zamě stnancem školy)

-

pokrač ovat budou příspě vky na odmě ny žáků v soutě žích: Č J, AJ, NJ a dále
sportovních soutě žích

-

bude prodiskutován příspě vek pohoště ní na maturitách

-

výše příspě vku byla jednoznač ně upřesně na s platností pro rok 2016/2017
ve výši 700 Kč na studenta/č lena

2. Přítomní zástupci školy odmítli, aby Výbor SRPŠ vyplácel z příspě vků
studentů /č lenů Spolku 50,- Kč na tzv. FOND OPRAV, který byl po delší dobu
souč ástí vybírané č ástky příspě vku. Výbor resp. SRPŠ nemů že nést náklady na
opravy a úpravy školní budovy a přilehlého pozemku.
3. Výbor SRPŠ byl seznámen se situací, která vznikla v prů bě hu srpna 2016 (letní
prázdniny), kdy vedení školy ve snaze pomoci s výbě rem finanč ních příspě vků
SRPŠ pro šk.rok 2016/2017 připravilo podklady pro bezhotovostní platbu pro
studenty/zák. zástupce souhrnné č ástky (na výdaje tříd, ISIC…vč . příspě vku
SRPŠ) na bankovní úč et školy. Toto bylo ze strany předsedy a pokladní
odmítnuto a řešeno v září na osobní schů zce s ředitelem školy a jeho zástupci.
Vedení školy osobně ubezpeč ilo zástupce Výboru SRPŠ, že se jedná o snahu
pomoci s výbě rem jednorázově vyšší č ástky, tak aby vše probě hlo bezpeč ně
bez toho, aby uč itelé mě li u sebe hotovost studentů /č lenů . V dobrém úmyslu
došlo k pochybení, které bylo i písemně ředitelem školy vysvě tleno. Toto
vysvě tlení předsedkyně a pokladní akceptují jako dostateč né s tím, že v příštích
letech se bude příspě vek zasílat přímo na úč et SRPŠ a o evidenci s tímto
spojenou se postará škola, tak aby SRPŠ mě lo s výbě rem co nejmenší potíže a
výdaje.
Dle dohody byly příspě vky bě hem září a října zaslány na bankovní úč et SRPŠ.
Příspě vky zaslané na úč et SRPŠ v 9/2016: 235.570 Kč , 10/2016: 69.698 Kč
(vrácené příspě vky – omylem č ástky jídelna, 2x 1.350 Kč ), další č ástky budou
odeslány po jejich ově ření zpě t plátců m v prů bě hu listopadu.
Poč áteč ní zů statek k 01.09.2016 je: 151.829,81 Kč (vč . č ásti DM z 2015(2016),
hotovost k 01.09.2016 : 47.255 Kč
4. Byl zrušen úč et SRPŠ u Č S (zů stává u Č SOB).
5. Vedoucí Domova mládeže paní Ř ič icová seznámila Výbor SRPŠ se stavem
obsazenosti DM a s předbě žnou představou co bude DM v tomto školním
roce z příspě vků DM hradit, celkem bylo vybráno 60.470 Kč .
6. Autoškola – v minulosti SRPŠ přispívalo na autoškolu 300/žák, v souč asné době
tomu tak není, pokud bude autoškola v budově školy, škola navrhuje, že je
připravena nabídnout bezplatné užití prostor pro výuku s tím, že by autoškola
nabídla nižší cenu za tento pronájem, což by bylo faktické snížení ceny
autoškoly.

7. Termín plesu 13.2.2017 – dohodnuto pro tento ples, objedná paní Cvrč ková –
tentokrát ne „na klíč “ s tím že pí Cvrč ková zajistí hudbu a konferenciéra.
I v tomto roce zajistí prodej lístů ing. Kouřil, ostatní bude projednáno na příští
schů zi.
8. Certifikát Mathematica – smlouva na 3 roky, tento rok je poslední, nebude se
prodlužovat – dohodnuto a odsouhlaseno – SRPŠ přispě je 50%, tj. 11.000,-- převod na úč et školy zajistí pí Cvrč ková (po obdržení příslušného dokladu ze
strany školy )
9. 1.11. bude probíhat soutě ž MATHEMATICO – schválen limit 3000,-- na odmě ny
– poukázky Luxor.
10. Zástupci školy byli informováni o nespokojenosti studentů se souč asným
rozvrhem, zejména s č etností odpoledních vyuč ování. Ř editel seznámil
přítomné s pravidly pro tvorbu rozvrhů (po 6. vyuč ovací hodině musí být
pauza na obě d, 8. vyuč ovací hodina mů že být zařazena pouze výjimeč ně
s patřič ným zdů vodně ním dle platné vyhlášky). Pan ředitel přislíbil, že se
problematice bude vě novat, ale závazná pravidla pro tvorbu rozvrhů musí být
dodržena.
11. Ing. Zachat informoval přítomné o plánech školy otevřít studovnu s knihovnou,
která vznikne na místě nevyužité místnosti blízko šaten (pro cca 20-25
studentů ) a to vč . PC a připojení k internetu. Tento prostor má sloužit pro
přípravu na vyuč ování v pauzách mezi hodinami.
12. Byla dohodnuta inventura knihovny a lyžařského vybavení, na jehož obnovu
SRPŠ přispívá. Budeme řešit prů bě žně a osobně zástupce SRPŠ bude této
inventuře přítomen.
13. Další Mimořádná schů ze rady SRPŠ se bude konat dne 9. 11. 2016 od 16.00 ve
sborovně školy. Od 17hod je Výroč ní schů ze SRPŠ a od 18hod tř.schů zky

Zapsala: Farkašová
Kontrola: Cvrč ková

