Zápis z členské schůze výboru SR při Střední škole Purkyňova Brno,
konané dne 19. 11. 2019, v 16.30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny (36 členů výboru)
Program:
1. Zahájení
2. schválení hospodaření za školní rok 2018/2019
3. schválení návrhu rozpočtu sdružení na školní rok 2019/2020
4. různé
1.

Zahájení s uvedením programu provedl předseda výboru SR Mgr. Jan Šuman:
- zvolený zapisovatel pan Radim Kriegel, člen předsednictva,
- informace o hospodaření přednesla místopředsedkyně výboru SR Pavla Kunčická – výběr příspěvků,
účetní zůstatek, již proběhlé a proplacené akce (výlet Praha apod.),
- sdělena informace předsedou sdružení Mgr. Janem Šumanem o blížícím se ukončení působení členů
předsednictva do konce školního roku 2019/2020 (předseda, místopředseda a člen předsednictva) –
hledání nového vedení sdružení z řad členů výboru,
- dále předsedou sdružení uvedena informace o obnovené podpoře konaní maturitního plesu PURPLES
a s tím také spojené podpoře investic do maturitních šerp, viz schválení rozpočtu. Konaní plesu
v SONOCENTRU, více na www.purples.cz

2.

Schůze výboru SR při Střední škole Purkyňova schvaluje zprávu o hospodaření za školní rok 2018/2019 tak, jak byla
přednesena v bodu 1 přílohy poměrem hlasů:
Pro 36, Proti 0, Zdržel se 0.

3.

Schůze výboru SR při Střední škole Purkyňova schvaluje návrh rozpočtu sdružení na školní rok 2019/2020, jak bylo
uvedeno v bodu 2 přílohy poměrem hlasů:
Pro 36, Proti 0, Zdržel se 0.

4.

Informace a diskuze:
- na závěr schůze se dostavil ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D., informace o celkově špatném
prospěchu u mnoho studentů, neuspokojivé studijní výsledky, informace o školní jídelně a
problematice obědů (750 obědů a z toho nevydáno 80 obědů), škola uvažuje o vytvoření školní
wikipedie a Moodle pro učební materiály a zavedení elektronické třídní knihy,
-

ze strany členů výboru řediteli sděleny informace o nespokojenosti se stravou ve školní jídelně, čas na
oběd, kvalita jídla, nespokojenost s učebními osnovami v některých předmětech, učebními materiály
(málo nebo zcela chybí), hodnocením a kvalitou některých pedagogických pracovníků,

-

dotaz člena výboru na platbu za pitný režim, v předešlém školním roce plán cca na 100 tis. Kč a nyní
plán na cca 50 tis. Kč.
Reakce předseda SR Mgr. Jan Šuman - platba probíhá vždy na jaře školního roku na další školní rok na
základě žádosti školy o dotaci schválené krajem. Škola nestihla v předešlém roce v čas požádat –
v následném roce platba za obě období naráz,

-

návrh člena výboru na možnost dopravy do Prahy vlakem namísto autobusu, finanční úspora? Vedení
školy zjistí bližší informace.

Schůze výboru byla ukončena v 17.20 hodin.
Zapsal: Radim Kriegel
Schválil: předseda výboru SR Mgr. Jan Šuman

