
Zápis ze schůze dne 19. 4. 2022 

 

Přítomni: pan Šanda, Mgr. Roudnická, Ing. Ulip, Mgr. Mareš, paní Hurytová, paní   

   Švarcová 

Omluveni: paní Vokounová 

  

 

Program zasedání: 

1. Schvalování žádostí: 

- žádost o příspěvek 2 200,-- Kč pro 6 žáků – proplacení jízdného na soutěž „Hala roku“ 

  -  schváleno 

- žádosti jsou schvalovány během školního roku podle potřeby 

 

2. Zhodnocení maturitního plesu ve školním roce 2021/2022: 

- maturitní ples proběhl bez závad v termínu 8. 4. 2022 pro všechny třídy 4. ročníků  

   ve společenském domě Střelnice 

- Ing. Pavel Ulip nás informoval o průběhu a postupech při zajišťování maturitního plesu.  

- Termíny maturitních plesů pro příští školní rok jsou 20. ledna 2023 a 17. února 2023 

 

3. Jednání o odměňování žáků 4. ročníků: 

Schváleny byly odměny pro tyto kategorie: 

- nejprospěšnější žák pro třídu (možné nejvíce 2 návrhy) 

- reprezentace v krajském a celorepublikovém kole SOČ, vědomostní, odborné 

   a jazykové soutěže (1., 2. a 3. místo) 

- sportovní reprezentace v krajském, celorepublikovém finále (1., 2. a 3. místo) 

- maturitní zkouška s vyznamenáním 

- vyznamenání na konci 4. ročníku 

- vyznamenání po celé 4. roky studia 

- pro žáky, kteří významným způsobem reprezentovali naší školu (mezinárodní  

   reprezentace apod.) 

- dostupné informace budou odevzdány od třídních učitelů do 26. 4. 2022, další 

   informace budou doplněny dle průběhu maturitních zkoušek. 

   Žáci budou odměněni formou poukázky, za danou částku si můžou zakoupit věcný 

   dar, který vyúčtují u paní Švarcové (hospodářky spolku Přátel VOŠ a SPŠ Děčín) 

   do 31. 8. 2022. (Z nákupu jsou vyloučeny návykové látky). 

 

4. Návrhy na příspěvky:  

- příspěvek na maturujícího žáka v hodnotě 100,-- Kč – schváleno 

- příspěvek na slavnostní oběd pro maturanty v hodnotě cca 100,-- Kč-schváleno 

- příspěvek na případný pronájem na slavnostní předávání maturitních vysvědčení  

   na Zámku Děčín cca 6 000,-- Kč – schváleno 



- příspěvek na jízdné, ubytování, vstupy a soutěže v hodnotě 100,-- Kč na žáka – třídní 

výlety v termínu 28. – 29. 6. 2022 - schváleno 

 

 

5. Příprava schůze výboru: 

- schůzka výboru se uskuteční týden před předáváním maturitního vysvědčení 

   – termín bude upřesněn dodatečně  

 

 

Zapsala. Mgr. Jana Roudnická, Jana Švarcová 

V Děčíně dne 21. 4. 2022   


