ZÁPIS ČÍSLO 1 školní rok 2013/2014
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 23. 9. 2013.
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Malá, Krejčí
Ukončení činnosti: Mgr. Petra Fleková
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda radu informoval, že činnost v radě ukončila Mgr. Fleková. Zároveň
v radě zůstává p. Krejčí a stává se tak zástupcem z řad VOŠ. Tímto prosíme
vedení školy, o oslovení rodičů prvních ročníků, zda by někdo měl zájem rozšířit
řady HV SPŠ.
2. HV SPŠ dostala podnět od studentů, zda by mohla ze své pozice poprosit ředitele
školy Mgr. Tichého, ohledně kontroly způsobu výuky MUDr. Marešové –
mikrobiologie. Část studentů považuje styl výuky jako nedostatečný a
neodpovídající pozdějším nárokům vyžadovaných během zkoušení.
HV SPŠ si je vědoma, že není v její kompetenci posuzovat kvalitu výuky a ani
řešit spory mezi studenty a profesory. Je jí jasné, že příprava studentů ze
základních škol není dostatečná a spousta studentů potom na vyšších a
odborných školách „tápe“. Zároveň pro některé studenty mohou být „matoucí“
různé nároky jednotlivých profesorů.
HV SPŠ ví, že se jedná o citlivé téma. Proto by uvítala řešení smírné, formou
konstruktivního dialogu s mírou tolerance ze strany vyučujícího, bez pozdějších
následků pro studenty, kteří ať jménem svým nebo těch, které zastupovali. Jeho
výsledkem by měla být pravidla, která by studentům pomohla v orientaci
požadavků vyučujícího. Student by měl vědět, jaké informace během výuky
dostává, jaké informace je nucen získat během samostudia a kde je lze získat a
rozsah znalostí požadovaných při zkoušení.
3. Škola obdržela od pronajímatele sálu Lucerny o něco levnější cenovou nabídku,
oproti loňskému roku a to ve výši 230000Kč, bez DPH. Pronájem sálu od 15:30,
který se dříve hradil samostatně, je již započat v celkové ceně.
4. Rada byla informována ředitelem školy o stavebních úpravách prováděných
během letních prázdnin v prostorách školy, včetně problémů, které tyto úpravy
provázely a navazujících prací. Zároveň se vyskytlo několik havarijních situací
(např. zatopení suterénu z důvodu prasklé trubky na vstupu, atd.). Budou
prováděny kontroly technického zabezpečení budovy, z důvodu stáří a možného
opotřebení, jako prevence proti dalším případným haváriím. Dříve avizované
úpravy kanalizace by měli proběhnout do jara příštího roku.
Ředitel školy informoval radu, že by se rád zaměřil i na kvalitu výuky, tak aby
žáci měli přehled o rozsahu, o požadavcích a nároků na ně kladených, včetně
toho, co k výuce budou potřebovat.
5. Paní Papírníková seznámila přítomné s výdaji, které byly dříve schválené a byly
provedeny od poslední schůze. Zároveň rada obdržela „Zprávu o hospodaření za
školní rok 2012/2013“, který je uveden v příloze.

Byl vyplacen příspěvek na občerstvení ve výši 900Kč na dodatečné maturity.
Bylo dáno 40.000Kč na adaptační kurz pro 1. ročník, který proběhl v září, dle
dříve stanovených pravidel. Adaptačního kurzu se nezúčastnil plný počet
studentů. Výsledná částka bude po vyúčtování nižší. Důvodem je vrácení
jízdného, které je požadováno po ČD (doba pro vyřízení žádosti u ČD je tři
měsíce).
6. Na závěr ředitel školy provedl členy rady, kteří měli zájem, po budově školy. Byl
předveden nový výtah a laboratoře, ve kterých probíhá výuka. Během prohlídky
byly členům rady nastíněny úpravy, jejichž záměrem je zlepšení prostředí školy
pro studenty.

POZOR!!! Příští schůze výboru se bude konat dne 11. 11. 2013 od 16:30
hodin z důvodu následujících třídních schůzek!!

2. 10. 2013
Zapsal: Karel John

