SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY SPŠ V PRAZE 101, NA TŘEBEŠÍNĚ 2299

Zápis z jednání Rady sdružení
Schůze (den, místo, čas):

18. 2. 2015, 17.00, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1.A Pohanková, 1.D Svozilová, 1. F Černíková, 2.B
Blechová, 3.A Bousová, 4.B Jankovská, 4.F Karabina, 4.F
Vrbová

Přítomní zástupci školy:

Ing. Jahoda, Ing. Kouřil

Omluveni:

2.A Štefek, 2.E Kondačová, 4.D Toulec, pí Cvrčková
(pokladní)

Program jednání:
1. Předány věcné ceny do slosování, nabídka pečiva ze třídy 4.B přesměrována na
maturity z důvodu zákazu konzumace donesených potravin v Lucerně. (Ing.
Jahoda)
2. Předány podpisy k vyplacení odměn za studijní soutěž 1. pol. (Ing. Jahoda)
3. Předáno vyúčtování za oba turnusy LVK (I. běh: záloha 5.800,-Kč, účast 23
studentů 3. r., vratka 1.200,- Kč; II. běh: záloha 6.000,- Kč, účast 29 studentů 3. r.,
vratka 200,- Kč). Hotovost 1.400,- vložená do pokladny ponechána ve škole. (Ing.
Jahoda)
4. Odměny do soutěže v Aj 807,- Kč – doloženy účty. (Ing. Jahoda)
5. Žádost o příspěvek – účastnický poplatek do soutěže Autodesk Design, Ing. Strnka
– schváleno
6. Mgr. Kubíková upozorňuje na potřebu nákupu dalších tubusů na výstupní
vysvědčení maturantů, požadavek 220 ks – bude vyřízeno podle stavu financí po
vyúčtování plesu.
7. Ing. Jahoda informoval o změnách v rozvrhu maturit – obhajoby prací třídy 4.F se
budou konat 22. 5., obhajoby 4.B 18. 5.
8. pí Blechová se ptá na financování oprav ve třídě v případě vandalismu
konkrétního žáka – Ing. Jahoda odpověděl, že žák z ekonomicky slabé rodiny
nemohl škodu uhradit, byl podmínečně vyloučen. V případě poškození věcí ve
třídě, kdy není konkrétní viník a nejedná se o běžné opotřebení materiálu, se
oprava hradí ze společného fondu třídy.
9. pí Černíková se ptá na princip „Studijní soutěže“ – Ing. Jahoda vysvětlil motivační
funkci finančních odměn za nejlepší výsledky a nejvýraznější zlepšení průměrného
prospěchu.
10. Ing. Kouřil informoval o stavu příprav plesu a prodeje lístků – jsou objednány
květiny, šerpy (cca 12.500,-Kč) a placatky (cca 16.000,-Kč), program a žádost o
přípitek pro 4. ročník předá agentuře Fantom; lístků prodáno cca 580, částku
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117.000,- vložil na účet SRPŠ, zítra vrací neprodané lístky do TicketPro; předává
věcné ceny do slosování a losovací lístky.
11. Pí Pohanková bere všechny ceny k sobě do úschovy, v pondělí s pí Bousovou
připraví ceny k předávání a v úterý 24. 2. je s pí Svozilovou dopraví do Lucerny.
Další schůze rady SRPŠ se bude konat dne 11. 3. 2015 od 17.00 ve sborovně školy.
Zapsala: B. Bousová
Kontrola: Š. Jankovská

