
Zápis ze schůze dne 14. 3. 2019 

 

Přítomni: p. Šanda, Ing. Horák, Mgr. Roudnická, Ing. Ulip, Mgr. Sklenářová, paní  

                          Hurytová, paní Švarcová  

 

Program zasedání: 

1. Schvalování žádostí: 

- žádost o příspěvek na odměny pro školní kolo Neisse Elektro v částce cca 600,-- Kč 

  – schváleno 

- žádost o příspěvek na účastnický poplatek ve výši 750,-- Kč – účast na semináři  

  „Archicad“ – schváleno 

- žádost o příspěvek na žáka ve výši 30,-- Kč – 2x představení ÚDIF (Úžasné divadlo  

   fyziky) – schváleno 

- žádost o příspěvek 1 000,--Kč pro 3 žáky za tvorbu školního kolejiště pro výuku žáků,  

   reprezentaci školy a oborů a odborných dovedností žáků školy – schváleno 

- žádost o příspěvek 600,-- Kč na jazykovou soutěž SOŠ v Lounech - (úhrada 

   startovného a obědy pro soutěžící žáky) – schváleno 

- žádost o příspěvek na filmový festival „Jeden svět“ - 30,-- Kč na žáka – schváleno 

- žádost o příspěvek na FEBIOFEST – kino Sněžník – částečná úhrada vstupného  

   19,-- Kč – schváleno 

 

2. 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. 2019, 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. 2019. (Z nákupu jsou vyloučeny návykové látky). 

 

3. Vyúčtování maturitního plesu tříd 4A, 4T a 4Z: 

- členové spolku byli seznámeni s vyúčtováním, průběhem a vyhodnocením plesu. 

 



4. Svářečský kurz pro žáky 

- žáci naší školy mají možnost v rámci praxe ve třetím ročníku absolvovat svářečský  

   kurz. Spolek VOŠ a SPŠ finančně přispívá žákům částkou 2000,-- Kč s prospěchem  

   do 1,5 a částkou 1 000,-- Kč s průměrem do 2,00.   

 

Příští schůzka se uskuteční 4. června 2019 v 15:30 h. – středisko‚ Čsl. armády 

- sborovna 

 

Zapsala. Mgr. Jana Roudnická, Jana Švarcová 

V Děčíně dne 14. 3. 2019   

 

 

 


