Zápis ze schůzky spolku SRPDŠ
při VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto
Termín a místo: 26. 5. 2020, 17:00 - 18:00, z důvodu pandemie organizováno formou videokonference
Účastníci:
● Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA - předseda spolku (PS)
● ostatní členové spolku dle prezenční listiny (příloha 1)*
● za vedení školy Ing. Jiří Skalický (ředitel - ŘŠ), Mgr. Ivana Bejblíková (zástupkyně ředitele - ZŘŠ)
program schůzky

předložil

přivítání účastníků, zápis do prezenční listiny, seznámení s programem schůzky

ŘŠ

objasnění významu a funkce spolku pro nové členy

ŘŠ

přehled o současné situaci ve škole, průběh výuky

ŘŠ

financování spolku:
➢ informace o stavu peněžních prostředků SRPDŠ
➢ nový transparentní účet (v souvislosti s ním lze platby hradit bezhotovostně provázanost se systémem EDUPAGE)

pí. Bílková

hlasování o:
➢ mimořádné změně stipendijního řádu pro 2. pol. tohoto š.r., online hlasování:
○ varianta 1: úplné zrušení prospěchových stipendií
○ varianta 2: vyplácení prospěchových stipendií ve výši 25%
○ varianta 3: vyplácení prospěchových stipendií ve stávající výši
○ nadpoloviční většinou přítomných byla přijata varianta 1, tj. za 2.
pololetí školního roku 2019/2020 školní prospěchová stipendia
vyplácena nebudou
➢ výši finančního příspěvku žáků pro příští školní rok
○ nadpoloviční většina přítomných schválila pro školní rok 2020/2021
příspěvek 700,- Kč na žáka
➢ příspěvku na ocenění výborných studentů závěrečných ročníků
○ příspěvek schválen v obvyklé výši jako v předcházejících letech

PS

diskuze účastníků:
➢ změny v následujícím školním roce (výhled počtu nových žáků, doplnění
učitelského sboru, aktualizované ŠVP pro učební obory, možnosti doučování,
apod.)
➢ zřízení studentských ISIC karet (využití i pro vstup do budovy školy, jako čip
na oběd, …)
➢ doplňovací volby členů školské rady - pátek 26. 6. 2020

ŘŠ

* pozn.: přílohy dokumentu jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.
Termín příští schůzky spolku: listopad 2020.
Zapsala: Mgr. Ivana Bejblíková
………..………………………….
Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA
předseda spolku
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