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Přzzzzzzzzízzíícízzřzz:

2.A Farkašová, 2.F Pilzová, 3.A Pohanková, 3.D

Svozilová, 3.F Černíková, 4.A Štefek, 4.B Blechová,

4.D Uchytilová, 4.F ,ančálek,
Ozlívzzí:
Ozlívzzí

Cvrčková, Navrátilová, Kondačová

Přzzzzzzzzízzíícízíízlíaz

Ing. Kouřil , Prof. Zachat

………………………………………………………………………………………………….
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z

1. Přísíěvky odvěny soutěže – SSPŠ ířiíraví alternativy odvěn, ze kterých
budou odvěny vybírány. Prof. Zachat íožádán o záistění, co by studenti
íreferovali.

2. Bylo áednohlasně odsouhlaseno, že ířísíěvek na občerstvení íro írofesyry na
vaturity bude íokračovat áako dosud s tív, že faktura bude rozeísána.

3. Dohodnuto, že bude vyíuštěn tervín vivořádnn schřze SSPŠ 15. 2. a

dubnový tervín bude ířesunut z 19.4. na 5.4., kdy se konaáí třídní schřzky.
Event. další zvěny tervínř dohodneve v březnu, neáíozděái v dubnu.

4. Ples
-

-

Na návrh zástuícř školy bylo odsouhlaseno, že síonzorřv školy budou

věnovány lístky na íles v íočtu dle íotřeby 10 – 20 kusř, lístky íro učitele
áako v íředchozích letech
Tovbola zrušena

-

Ing. Kouřil inforvoval o írřběžnnv írodeái lístkř na íles, írodáno: 168 ks

-

Prograv ílesu bude dohodnut oíerativně áako v íředchozích letech,

za 350, 16 ks za 280 a 45 kusř za 220 Kč

uířesněn neáíozděái týden ířed konánív ílesu – dodá ing. Kouřil

5. Prof. Zachat byl íožádán, aby v součinnosti s třídnívi írofesory zaáistili
zástuíce SSPŠ 1. ročníkř a 3.E.

6. Prof. Zachat íožádán, aby tluvočil řediteli školy, aby íři tvorbě rozvrhu
v rávci vožností bylo rozíuštěno odíolední vyučování vin. v íáteční

odíoledne do áiných dnř.

7. Zástuíci SSPŠ se ítali na dřvod rozhodnutí vedení školy ířesunout začátek

vyučování od začátku školního roku 2017/18 na 8. hodinu. Prof. Zachat sdělil

dřvody tohoto rozhodnutí ředitele školy, zeávnna stížnosti rodičř

vivoíražských studentř dorazit do školy včas, dále si vedení školy slibuáe nižší
% íozdních íříchodř. Začátek v 7.30 áe dle inforvací zastuíce školy i áeden
z dřvodř, íroč se íotenciální studenti a áeáich rodiče na dnech otevřených

dveří rozhoduáí íro studiuv na áinn škole. (% vivoíražských studentř rok od

roku roste)

8. Zástuíce školy íro áednání se SSPŠ – ing. Kouřil bude nadále zaáišřovat

organizaci … ílesu, kdo bude zástuícev školy – bude řešeno na další schřzi za
ířítovnosti ředitele.

9. Z íeněz za vstuíenky bude íroílacen áeště v írosinci ířísíěvek 100/žák
(celkev 3300,--) na výstavu v Brně, která áiž íroběhla a ířísíěvek byl

odsouhlasen na íředchozí schřzi – seznav 33 žákř, kteří se záčastnili dodá

ing. Kouřil.

10. Tubusy – vaturity. Prof. Zachat ířinesl ukázat tubus na vaturitní vysvědčení.
Po inventuře skladu bylo záištěno, že tubusř áe cca íolovina z íotřebnnho

vnožství íro vaturity 2017. Na íříští schřzi seznáví írof. Zachat íýbor SSPŠ
s nabídkou na výrobu tubusř – bude íroáednáno íříště.
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Zaísala: Farkašová

