
Zápis z členské schůze výboru SR při Střední škole Purkyňova Brno, 

konané dne 9. 4. 2019, v 16.30 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 27) 

Program: 

1. Zahájení 

2. informace od vedení školy 

3. informace o hospodaření sdružení 

4. různé 

1. Zahájení s uvedením programu provedl/a: předseda výboru SR Mgr. Jan Šuman: 

- Omluvena místopředsedkyně sdružení paní Pavla Kunčická z pracovních důvodů 

- Zvolený zapisovatel pan Radim Kriegel 

2. Informace rodičům představeny ředitelem školy Ing. Antonínem Douškem, Ph.D.: 

- Proběhla klasifikační porada za 3. čtvrtletí 

- Probíhá přijímací řízení. Přihlášených do školního roku 2019/2020 cca 700 uchazečů, cca 350 

uchazečů bude přijato (zpřísněná kritéria) 

- Škola na další školní rok bude provádět zvýšení kvality požadavků (tzv. zvýšení laťky) 

- Výstavba sedm nových učeben + aula - plán dostavby cca do začátku roku 2020 

- Řešení problémů s chováním studentů a klasifikačním průměrem - zhoršující se tendence 

- Absence studentů ve škole - zameškávání 

- Apel na rodiče, podpora školy při řešení problémů se studenty 

- Škola se bude snažit včas upozornit rodiče na zhoršení prospěchu či chování studenta atd. - 

zajištění včasné komunikace ze strany školy 

- Upozornění člena výboru - nedostatky školy, technické obory mají jít více do hloubky, 

pochopení věci. Předměty mezi sebou nekorelují - technický předmět/matematika - předmět 

využívající prostředky matematiky se v matematice neprobírají!!! Reakce pan ředitel: škola je 

vázána RVP, systémový nedostatek + další konverzace s ostatními členy výboru. I 

nedostatek odborného personálu/učitelů. 

- Upozornění člena výboru - v některých předmětech málo známek, jedna či dvě za pololetí. V 

některých těchto předmětech málo průběžných dílčích hodnotících testů, zkoušení apod. 

ověřujících průběžnou znalost učiva. Po delší době velká písemná práce apod. - v mnoha 

případech špatné výsledky. Zamyšlení nad koncepcí výuky a hodnocení. 

 

3. Informace o hospodaření sdružení: 

- Pitný režim, výdaje dle plánu zajištěny - kladné hodnocení 

- Poděkování za příspěvky, zatím největší výběry, tímto dobré zajišťování příspěvků, akcí apod. 

- Informace o zániku funkce člena výboru u zástupce třídy z prvního ročníku, z důvodu 

neuhrazení členského příspěvku (členství ve spolku ukončeno osobě písemnou formou 



předsedou sdružení). Následně na konané třídní schůzce zvolena nová zástupkyně třídy - 

členka výboru 

- Informace o schváleném příspěvku předsedou sdružení na pořádání maturitního plesu ve výši 

20 tis. Kč. Zájem sdružení o začlenění výdajů na maturitní ples do dalších let (jak tomu bylo 

dříve). Předseda sdružení osobní účast - velmi povedená akce, která byla zajištěná 

samotnými studenty. 

- Hospodaření sdružení zajištěno dle schváleného plánu 

- Potřebné dokumenty budou opět vloženy na stránky školy (zápis, hospodaření) 

4. Různé, požadavky a diskuze: 
- Viz výše uvedené ohledně prospěchu a chování studentů, hodnocení, výuky apod. 

Schůze výboru byla ukončena v 17.05 hodin. 

Zapsal: Radim Kriegel 

Schválil: předseda výboru SR Mgr. Jan Šuman 


