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Zápis ze schůze Rady Rodičů (dale jen RR) konané dne 3.4.2017 konané v klubovně SPSŠ Betlémská

Program schůze

1. Prezence členů Výboru zástupců tříd.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Shrnutí Maturitního a imatrikulačního plesu.
4. Projednání škod způsobených na plese.
5. Informace ohledně zápisu z plenární schůze a projednání sídla spolku a vložení stanov a

dalších dokumentů do Rejstříku spolků.
6. Projednání občerstvení na maturitách.
7. Projednání odměn studentům
8. Závěr.

1. Prezence

Účastni: Hosté:

Petr Bursík I.A
Lucie Zajícová LB
Larissa Gorovaya LC
Denisa Severová 1.1
Jana Pokorná I.L
Jan Koudelka II.A
Martina Jedličková II.C
George Podyimek 11.1
Markéta Kalíková ILL
Lucie Olekšáková Banýrová liLA
Jan Kanaval III.B
Vít Calta liLI
Jiří Sůra IV.

Ing.Žilka- ředitel školy
Ing.Redl-zástupce ředitele
Mgr. Tellerová -výchovný poradce
Mgr. Týčová -třídní učitel Ill.B

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Navržen a odhalsován pan Bursík, ověřitel paní Olekšáková Banýrová

Schůzi vedla do příchodu pana Koudelky paní Kalíková
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3. Shrnutí maturitního a imatrikulačního plesu.

Pan Žilka vyslovil jménem školy pochvalu všem organizátorům maturitního a imatrikulačního
plesu. Poděkoval zejména za práci, dárky a bohatý program. Rovněž pan ředitel vyjádřil mrzutost nad
vzniklými škodami způsobené žáky čtvrtých ročníků. Spolu s informací o bezvýsledném šetření viníků
vandalismu, projevil svou osobní lítost nad tímto ojedinělým jevem, který nemá v novodobé historii
školy obdoby.

Paní Kalíková v rámci hodnocení plesu představila předběžné finanční vyúčtování plesu na dvou
dokumentech. Závěrem finanční bilance je informace o celkové výši nákladů pro RR v sumě 154 820,- Kč
a schodek v porovnání proti plánovanému rozpočtu ve výši 58 570,-Kč. Celková cena plesu byla
předběžně vyhodnocena v částce 313 070,-Kčz čehož přijmy ze vstupenek činily 153250,- Kč

Pan Žilka vznesl dotaz nad další organizací plesu pro další školní rok 2017/2018. Představil
odhadovaný 20% nárůst počtu studentů z dnešního počtu 332 studentů a spolu s touto informací otevřel
diskuzi nad vhodným místem pořádání plesu. Pan Žilka navrhl pořádat ples v Kongresovém centru a
stručně představil možnosti tohoto objektu, propagační materiály a ekonomickou výhodnost.

V navazující diskuzi byly přítomnými porovnávány možnosti Slovanského domu a Kongresového
centra spolu s věcnými připomínkami k organizaci letošního plesu. Závěrem diskuze jsou tato doporučení
pro zlepšení plesu příštřno:

• investovat větší finanční prostředky do ozvučení s cílem jeho zkvalitnění
• v rámci cateringu nerozlévat víno do plastových kelímků
• posílit početně ostrahu pro hlídání zázemí a toalet
• aktivně zapojit do příprav programu plesu třídní učitele maturitních ročníků

Z diskuze vzešla neshoda mezi organizátory plesu 2016/2017 a vedením školy. Pan Žilka vyslovil
přání, aby se organizátorem plesu v roce 2017/2018 stala škola. Na základě toho nechal již přítomný
předseda RR o tomto návrhu hlasovat.
V hlasování byl jednomyslně vysloven souhlas s převzetím organizace plesu z RR na školu.
Hlasování: souhlas 13 nesouhlas O hlasování se zdrželO

Tímto vznikla mezi RR a přítomnými hosty dohoda o zodpovědnosti školy za organizaci
imatrikulačního a maturitního plesu SPSŠ Betlémská pro školní rok 2017/2018. Cílem je zlevnění nákladů
při zachování nastavené úrovně této společenské akce. Škola si zpracuje rozpočet a začne s přípravou
plesu. Termín zpracování podkladů příprav plesu byl stanoven k datu 10.10.2017
Vedením školy byla organizací plesu pověřena paní Týčová.

Paní Tellerová vyjádřila osobní poděkování za průběh příprav letošního plesu a obdiv za osobní
nasazení paní Kalíkové a paní Gorovayové. Rovněž vystoupila s prosbou v pokračovánl osvědčené
spolupráce a využití kontaktů z RR. K tomuto požadavku se rovněž připojila i paní Týčová.

Dále byl panem Žilkou představen vhodný předběžný termín pořádání plesu dne 8.3.2018 se
záměrem vyplánování ředitelského volna pro všechny žáky v navazující pracovní den 9.3.2018. Pan
Koudelka nechalo vhodnosti termínu hlasovat.
RR tímto hlasováním potvrdila vhodnost navrženého tennínu pořádání plesu v tennínu 8. března
Hlasování: souhlas 12 nesouhlas O hlasování se zdržel 1

Pan Koudelka za RR přislíbil podporu k financování plesu a v rámci budgetu připravované akce
nechal hlasovat o předpokládaných nákladech na ples v částce 250 000 Kč
Tyto byly pak hlasováním RR potvrzeny.
Hlasování: souhlas 11 nesouhlas O hlasování se zdržel 2

Pan Žilka uzavřel vyhodnocení plesu pozváním na ples příští adresovaný Všem členům spolku
rady rodičů, jejich dětem a všem učitelům.
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4. Projednání škod způsobených na plese.

Paní Kalíková stručně představila průběh uskutečněných jednání se zástupci Slovanského domu
a představila škodnou částku a typ vyniklých škod. Původní vymáhaná částka byla 35 000,- Kč. Nyní je
na základě technických jednání požadováno zaplatit škodu ve výši 27 600,-Kč, což je doloženo
fotodokumentací. Prokazatelně vzniklá škoda ve výši 14 OOO,-Kč je z prostor využívaných pouze žáky
čtvrtých ročníků. Škody vznikly poškozením sádrokartonů, dveři, vybavení šatny a obkladů v prostorách
toalet.

V návaznosti na představení vzniklých škod a oprávněnosti finančního vypořádání se strhla
diskuze. Byla diskutována chyba, kdy správce objektu nenechal pořadatele plesu fyzicky zkontrolovat
toalety, nezamčená truhla s medicinbaly, nepřátelský přístup třídních učitelů k pořadatelům plesu a dalšl..
Diskuze skončila s těmito závěry:

• náhrady škod po studentech jsou v podstatě nevymahatelné (viz již provedené šetření)
• dořešit vzniklou škodnou událost samostatně s pOjišfovnou
• škola je žádána o kázeňské řešení:

> v prvním kroku výzva k žákům čtvrtých ročníků od třídních učitelů
> v druhém kroku vysvětlení kompenzace odepřeného příspěvku na občerstvení u

maturit z fondu RR

Pan Koudelka v kostce informovalo stavu a možnostech pojistného plnění na sjednanou pojistnou
smlouvu RR k uskutečněnému plesu a přislíbil další progres v řešení. Smlouva zahrnuje vandalismus.

5. Informace ohledně zápisu z plenární schůze a projednání sídla spolku a vložení
stanov a dalších dokumentů do Rejstříku spolků.

Paní Kalíková informovala o stavu zápisu do rejstříku spolků. Poslední otevřený bod bylo
místo působení spolku. To bylo zřizovatelem školy odsouhlaseno na adrese SPŠS.

6. Projednání občerstvení na maturitách

V návaznosti na čtvrtý bod tohoto jednání byl ze strany RR diskutován výchovný aspekt na
studenty čtvrtých ročníků za chování některých jednotlivců na maturitním plese. Výsledkem diskuze
byla dohoda, že poskytnutý příspěvek na občerstvení u maturit bude v letošním roce 300,- Kč losobu.
Příspěvek na občerstvení bude poskytnut s podmínkou, že bude RR do termínu 21.4 poskytnut
seznam viníků škod v prostorách prokazatelně používaným pouze maturanty. Pakliže se tak nestane,
budou si pohoštění u maturit organizovat studenti sami. O tomto závěru proběhlo hlasování.

RR odhlasovala shora uvedený postup jako případnou kompenzaci za způsobenou škodu
maturantů na plese.
Hlasování: souhlas 12 nesouhlas O hlasování se zdržel 1

7. Projednání odměn studentům

Paní Banýrová ve svém příspěvku informovala o prezentaci školy stávajícího mechanizmu
odměn a upozomila na dvě skutečnosti:

• vyhrazená částka pro nejlepší studenty byla RR již schválena a snižuje se viz klesající počet
maturantů

• stávající bodový model je bohužel tak složitý, a není nikde přesně definován, že není podle
něj možné transparentně dál postupovat

Paní Banýrová vyslovila žádost o zjednodušení a zpřehlednění celého systému motivačních odměn
pro studenty.
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Paní Tellerová se ve své reakci na požadavek za zjednodušení a zpřehlednění systému
odměn přimluvila za jeho realizaci.

Pan Žilka zmínil v této souvislosti časovou posloupnost očekávaných kroků:

e 28.4 - bude konřerence čtvrtých ročníků
s 25.6 - zasedá pedagogická rada, která předá informace RR o požadavcích na odměny
CI> 30.6 - by se měly předávat odměny

Paní Kalíková navrhla rnechanízmus přerozdělení pevně dané částky na jednu třídu, který byl
dále bez závěru diskutován. Jedinou vyjasněnou záležitostí je, že odměny budou spravedlivě
rozděleny i mezi studenty čtvrtých ročníků. V této souvislosti vyzdvih! pan Žilka úspěchy studentů
čtvrtých ročníků za krásné třetí místo v celorepublikové soutěži t.~utQjE;siIV~i3g.~Tni3Df5iaL1Q,E, kde
úspěšně školu reprezentovali studenti: Jiří Krčka, Lukáš Matějka a Martin Spudil.

8. Závěr

V průběhu schůze vystoupil pan Žilka s informacemi o aktuálních aktivitách vedení školy a
poté byla schůze rozpuštěna bez závěrečného slova. Mezi významné informace patřila tato sdělení:

•• V příštím školním roce proběhne rekonstrukce všech dobových dveří v částce 2,2 mio Kč.
e Z podnětu magistrátu podala škola žádosti o dotační tituly v celkové výši 20 mio Kč.
1/1 Ministerstvo školství povolilo zvýšení kapacity školy na počet 450 žáků.
o Nedostatek učitelů je průběžně řešen. V příštím školním roce nastoupí tři strojaři .
e Škola má schválené dotace z OPW na nový nábytek, program doučování studentů, program

vzdělávání učitelů a pořízení interaktivních tabulí.

Petr Bursík
Zapisovatel

Lucie Oiekšáková Banýrová

Ověřitel
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