Zápis ze schůzky spolku SRPDŠ
při VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto
Termín a místo: 5. 4. 2019, 16:30 - 18:15, učebna A1
Účastníci:
● Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA - předseda spolku (PS)
● Ing. Radka Mlejnková - místopředsedkyně a hospodářka spolku (HS)
● ostatní členové spolku dle prezenční listiny *
● za vedení školy Ing. Jiří Skalický (ředitel - ŘŠ), Mgr. Ivana Bejblíková (zástupkyně ředitele - ZŘŠ) a
Dagmar Bílková, hospodářka školy
program schůzky

předložil

přivítání účastníků a nových členů, zápis do prezenční listiny

ŘŠ

seznámení s programem schůzky

ŘŠ

volba hospodářky spolku - jednomyslně zvolena Dagmar Bílková, která bude tuto
činnost vykonávat od 1. 5. 2019
informace o chodu školy a zavedení nových změn
➢ doučování pro studenty 4. ročníku
➢ plánované exkurze
➢ rodilý mluvčí - jeho účast v hodinách angličtiny po celý školní rok 2019/2020
➢ studentská rada - možnost vytvoření vlastních projektů
➢ plánované rozvolnění sloučených hodin v souvislosti se změnou financování
regionálního školství
➢ seznámení s propagací školy - videospoty
➢ Edupage - využívání rodiči - upozornění rodičů na zaslání přihlašovacího
hesla
➢ změna stipendijního řádu - nárok na stipendium dle prospěchu, ale výše
stipendia bude krácena v poměru k počtu hodnocených přemětů - již od 2.
pololetí šk. r. 2018/2019 - jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
vyhodnocení realizace námětů z předchozího zasedání spolku
➢ zamýšlený nákup aparatury prozatím nebude realizován
informace o financování spolku:
➢ stav peněžních prostředků SRPDŠ
➢ vyhodnocení maturitního plesu
➢ čerpání příspěvků na exkurze
➢ vyplacená prospěchová stipendia za 1. pololetí šk.r. 2018/2019

ŘŠ, ZŘŠ

ŘŠ, PS
HS

diskuze účastníků
➢ návrhy na zlepšení náboru žáků
➢ dotaz na naplněnost učitelského sboru
➢ nabídka volnočasových aktivit pro studenty, jejich propagace
➢ spolupráce se studentskou radou - seznámení se 3 tematickými okruhy
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možných projektů: akce pro veřejnost, kultura a sport, prostředí školy
➢ využití budovy na ul. Kpt. Poplera
➢ převod hřiště v areálu Kpt. Poplera na Město Vysoké Mýto
* pozn.: přílohy dokumentu jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.
Termín příští schůzky spolku: 27.09.2019 v 16,00 hod. v učebně A1.
Zapsal: Ing. Jiří Skalický, Mgr. Ivana Bejblíková

………..………………………….
Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA
předseda spolku

2/2

