
Zápis z jednání výboru SPOA 

2. 12. 2020 

Jednání proběhlo distančně v platformě Teams, zahájeno bylo v 16:30 hodin, ukončeno bylo v 17:40. 

Přítomno 17 členů výboru, dva hosté (Ing. Pospíšil, Mgr. Vitvarová). Výbor je usnášení schopný. 

Prezenční listina bude přiložena. Předsedkyně SPOA pověřila Ing. Janu Vitvarovou zapisovatelkou 

a Ing. Zdeňka Pospíšila ověřovatelem zápisu. 

1. Odvolání místopředsedkyně Mgr. Kateřiny Jelínkové, její syn ukončil studium. Schváleno: 

17 členů PRO. 

2. Návrh na novou místopředsedkyni: Mgr. Markéta Kardaczová, ve výboru je za třídu 1. SC. 

Schváleno: 17 členů je PRO. 

3. Zpráva o čerpání finančních prostředků spolku ve školním roce 2019/2020 a vyúčtování 

hospodaření spolku. Dokumenty byly elektronicky zaslány k prostudování členům výboru v 

předstihu. Rodiče vznesli dotaz na čerpání sociálního fondu a na počet žáků, kteří získali 

stipendia. Sociální fond čerpala jedna žákyně  formou příspěvku na lyžařský výcvik. Rodiče 

žákyně jsou v hmotné nouzi. Stipendium získalo více žáků, než je obvyklé. Mimo jiné k tomu 

přispělo distanční vzdělávání na konci minulého školního roku (žáci mohli lépe plánovat svou 

klasifikaci, situace jim více vyhovovala). Výbor schválil vyúčtování: 17 členů PRO. Zpráva o 

hospodaření vzata výborem na vědomí.  

4. Návrh čerpání fondu na školní rok 2020/2021. Plán byl elektronicky zaslán členům výboru 

k prostudování v předstihu. Plán byl upraven s ohledem na vyhlášená hygienická opatření a 

uzavření škol. Je možné, že bude třeba ho na jarní schůzce aktualizovat. Nebude překročena 

částka, kterou SPOA vybere na příspěvky od rodičů – svých členů. Návrh byl schválen: 17 členů 

výboru PRO. 

5. Plán nákupu majetku pro školu. SPOA bylo požádáno školou o dar – nákup nového pianina 

Petrof do auly školy. Rodiče se o důvodech žádosti dozvěděli z prezentace při rodičovských 

schůzkách, k nákupu se vyjádřili v anketě, nákup předběžně podpořili. Výbor nákup pianina a 

jeho darování škole schválil: 17 členů PRO. 

6. Informace o provozu ve škole:  

 Maturity proběhly v jiném režimu, na výsledcích zkoušek to nebylo poznat. Systém 

maturit se pro další školní roky mění, žáky postupně informujeme. Hlavní změny: 

Písemná práce z českého jazyka a z cizích jazyků je součástí profilové maturity (školní 

části). Žákům byla ponechána možnost vybrat si ve společné části maturitní zkoušky 

mezi jazykem a matematikou. Mění se struktura ústní zkoušky z cizího jazyka. 

 Distanční výuka mění postupy výuky, rodiče i učitelé musí být připraveni improvizovat. 

Akce, které jsou naplánované, se budeme snažit uspořádat a dodržet, některé akce 

převádíme do distanční podoby. 

 Výzva rodičům, aby se nebáli komunikovat se školou a žádat o změny v přístupu 

učitelů k distanční výuce. Vysvětlení postupného nabíhání prezenční výuky po 

otevření škol. 

 

Hradec Králové 2. 12. 2020 

Zapsala Mgr. Jana Vitvarová 


