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

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

Přítomní zástupci školy:
Hosté:

24. 2. 2016, 17.00 h, sborovna školy,
1.A Farkašová, 1.D Grymová, 1.E Kováč, 2.A Pohanková, 2.D
Svozilová, 2.E Měchurová, 2.F Černíková, 3.A Štefek, 3.B Blechová,
3.E Kondačová, 3.F Jančálek, 4.A Bousová, 4.F Černáková, účetní pí
Cvrčková
Ing. Jahoda, Ing. Kouřil
3. E paní Uchytilová, 4.E paní Truchlíková, paní Prošková, 4.A paní
Vladyková, 4.F paní Knížková, zástupci studentů pod vedením
Michala Brabce (4.A)

Program jednání:
1. Zástupci studentů předali Radě SRPŠ písemné vyjádření k navrhované změně termínu maturitního
plesu, se kterou nesouhlasí. (Viz příloha.)
2. Ing. Jahoda informoval o situaci ve škole v souvislosti s medializovaným případem šikany členky
pedagogického sboru, poděkoval za podporu, kterou SRPŠ v souvislosti s kauzou škole vyjádřilo, a
potvrdil povinnost školy se během vyšetřování Policie ČR a ČŠI nevyjadřovat.
3. B. Bousová informovala přítomné o aktuální situaci, kdy je termín plesu u agentury FanTom z
bezpečnostních důvodů rezervován na původní (29. 2.) i náhradní (18. 3.) termín.
4. Diskuse:
Paní Knížková nesouhlasí s přesunem termínu z důvodu zaplacených rezervací šatů, dopravy apod.,
jejichž termíny nelze změnit.
Paní Černáková se ptá, zda přípravy plesu vzhledem k situaci ve škole probíhají standardně potvrzeno Ing. Kouřilem a paní Cvrčkovou.
Paní Měchurová vyjádřila obavy ze zhoršení vztahů mezi třídami ve škole, pokud by se ples uskutečnil
v náhradním termínu.
Paní Vladyková považuje případnou změnu termínu plesu za podlehnutí tlaku médií.
5. Přítomní byli informováni o odvolání ředitele školy Radou Magistrátu hl. m. Prahy.
6. Rada SRPŠ souhlasí s konáním plesu v původním termínu, tj. 29. 2., paní Cvrčková bude kontaktovat
agenturu Fantom.
7. K jednání byli přizváni zástupci studentů, B. Bousová oznámila výsledek jednání o termínu plesu a
požádala studenty o spolupráci ve smyslu informování spolužáků o zvýšeném bezpečnostním riziku a
možném pokusu médií zneužít příležitost maturitního plesu k poškozování jména školy.
8. Rada SRPŠ rozhodla z bezpečnostních důvodů nepředávat neprodané vstupenky na ples do veřejného
prodeje.
9. Přípravu odměn do slosování o věcné ceny zajistí B. Bousová a paní Pohanková.
10. Ing. Kouřil předal členům Rady vstupenky na ples.

Příští schůze Rady SRPŠ se uskuteční 16. 3. 2016 od 17.00 ve sborovně školy.

Zapsala: B. Bousová
Kontrola: M. Cvrčková

