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):

18. 1. 2017, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

2.A Farkašová, 2B Kopecká, Malát 3.A Pohanková,
3.B Navrátil,3.D Svozilová, 3.F Č erníková, 4.A Štefek,
4.B Blechová, 4.E Kondač ová, 4.F Janč álek,

Omluveni:

Pilzová

Přítomní zástupci školy:

Mgr. Bauer, Ing. Kouřil , prof. Zachat

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. PLES – ing. Kouřil v nádledujícím týdnu předá č ást vstupenek do projede
prostřednictvím Ticket Pro. Dále do Lucerny dodá program plesu. Prof. Zachat
zajistí plakát. Organizace jako v minulých letech.
2. Příspě vky odmě ny soutě že – prof. Zachat informoval, že ve škole zů stalo 8
voucherů ze soutě že Č J. Paní Cvrč ková předala prof. Zachatovi 32 voucherů
po 100,-- Kč , které se zů statkem ve škole pokryjí odmě ny v soutě žšch AJ
(2500,--) a NJ (1500,--).
3. Ing. Kouřil předal paní Cvrč kové: 100.000,-- Kč – 1. č ást peně z vybraných za
vstupenky na ples (dohromady vybráno zatím cca 150.000,-- Kč ) a 6.620,-- Kč –
vybrané peníze za pů jč ovné uč ebnic – peníze paní Cvrč ková uloží na úč et
SRPŠ.
4. Zástupci školy požádání, aby ve spolupráci s třídními profesory 1. roč níků a 3.E
zajistili zástupce SRPŠ, kteří nám stále chybí.

5. Mgr. Bauer informoval, že ve 2. pololetí bude „vypuště no“ – přesunuto
odpolední vyuč ování v pátky s tím, že tato snaha bude i při tvorbě rozvrhů
v dalších obdobích.
6. Tubusy – prof. Zachat seznámil SRPŠ s nabídkou na tubusy k maturitám: cena
jednoho tubusu 50,-- Kč , vždy předtisková příprava 150,-- na zakázku a
dopravné. Protože při odbě ru vě tšího poč tu tubusů nedochází ke snížení
ceny/kus, dohodnuto, odsouhlaseno, že bude objednáno 70 tubusů (cca 50 je
v souč asné době ve skladu školy), aby byla pokryta potřeba pro tento školní
rok.
7. Ing. Zachatovi předán seznam žáků , u kterých bylo požadováno vrácení
příspě vků SRPŠ pro tento školní rok. SRPŠ pro vrácení potřebuje písemný
podklad – žádost rodič ů . Prof. Zachat předá třídním uč itelů m, aby bylo
dořešeno, vysvě tleno a vráceno na základě písemných dispozic.
8. Na příští schů zi SRPŠ bude dohodnuta inventura skladu lyží a knihovny.
9. Pan Navrátil (3.B) se ptal na nedostatek materiálu na praxích, který dle názoru
studentů komplikuje výuku – Mgr. Bauer informoval, že situace se řeší,
v souč asné době se připravuje nová koncepce (prof. Ryneš). Dále jsme byli
informováni, že byla podepsána smlouva o darování materiálu pro dílny, č ímž
by mě l být problém s nedostatkem materiálu č ásteč ně vyřešen.
10. Pan Navrátil se dotazoval na výuku Ekonomiky v 3.B, kde je v souč asné době
dlouhodobě nemocná ing. Janeč ková, předmě t je suplován.. Mgr. Bauer
přizval suplující Mgr. Benešovou, která situaci vysvě tlila s tím, že uč ivo, které
dosud nebylo probráno, bude doplně no v následujících mě sících a Ing.
Janeč ková by se s nejvě tší pravdě podobnosti mě la do školy po nemoci vrátit
po jarních prázdninách.
11. Mgr. Bauer požádal přítomné zástupce SRPŠ, aby informovali rodič e a
neutě šené situaci s pozdními příchody a apelovali na ně , aby jejich studenti
chodili do školy vč as. Dohodnuto, že zástupci SRPŠ budou tuto problematiku
řešit na následujících třídních schů zkách ve třídách. Také rodič ů m

připomenou, že na klasifikač ním portálu mohou příchody svých studentů
sledovat denně a řešit operativně .
Další Mimořádná schů ze rady SRPŠ se bude konat dne 15. 3. 2017 od 17.00 ve
sborovně školy.

Zapsala: Farkašová

