
Zápis ze zasedání Rady SPOA 12. 10. 2021 
 

Přítomni:   Pajo Tumbas, Petr Havránek, Zdeněk Vít, Tomáš Brožek, Vilém Schwab,         

                  Radka Štaifová, Jana Fialová 

Omluveni: Miloslav Skuhravý 

 

1. informace o kontaktování potencionálních zájemců z řad rodičů žáků 1. a 2. ročníků na 

zástupce třídy členem SPOA a informace o ukončení činnosti zástupce třídy 3. A jako 

člena SPOA – bude nutno zvolit dalšího a informovat jej o nutnosti nahlásit kontaktní 

údaje vedení Rady SPOA (nejlépe po aktivu na připravovanou valnou hromadu - VH) 

2. předložení výkazu hospodaření za rok 2020/2021 zpracovaného Ing. Fialovou – 

pokladní SPOA pro VH 

3. informace o nevyčerpání SPOA odsouhlasené částky 150000,- Kč na zakoupení 

notebooků v době uzavření škol (COVID-19) pro případné zapůjčení zájemcům z řad 

žáků, kteří by neměli možnost absolvovat distanční výuku. Tato částka bude 

převedena do rezervy pro další využití 

4. informace o požadavcích jednotlivých sekcí na dotace cen pro první tři umístěné 

účastníky připravovaných soutěží – diskuse nad požadavkem NJ na dotaci 6000,- Kč – 

nutno řádně zdůvodnit požadavek, aby bylo možno zařadit do připravovaného 

rozpočtu pro rok 2021/2022, ostatní požadavky byly schváleny pro zařazení do 

rozpočtu. Byly projednány i návrh dalších dotací v rámci připravovaných ostatních 

výdajů 

5. v rámci přípravy rozpočtu byl vznesen požadavek na přidělení dotace na dokoupení 

desek na maturitní vysvědčení + certifikáty obdržené při slavnostním vyřazení – 

doplnění potřebného stavu nebo zakoupení na další 4. roky – Mgr. Štaifová ověří ceny 

dle dohody a Radou SPOA bylo předběžně dohodnuto přidělení dotace, která se po 

ujasnění ceny zapracuje do připravovaného rozpočtu pro rok 2021/2022 

6. byl vznesen návrh na úpravu příspěvků SPOA pro žáky 3. a 4. ročníků, kteří 

s ohledem na situaci kolem uzavření škol (COVID-19) nemohli čerpat dotace 

z důvodu zrušení soutěží a dalších akcí dotovaných SPOA.  

Návrh Rady SPOA pro odhlasování VH zní – všem žákům 4. ročníků pro rok 

2021/2022 odpustit členský příspěvek a pro rok 2022/2023 odpustit členský příspěvek 

žákům nynějších 3. ročníku. S ohledem na možnost více sourozenců v různých 

ročnících a požadavkům Stanov SPOA se odpuštění příspěvku vztahuje pouze na žáky 

uváděných ročníků a nikoli na jejich sourozence v nižších ročnících, těm příspěvek 

odpuštěn není a musí jej uhradit ve stanovené výši 400,- Kč  

7. informace k připravované VH – dohodnuto provést tuto ihned po aktivech, tj. 23. 11. 

2021 cca 16:45 hodin – zajistit účast co nejvíce nových členů z 1. a 2. ročníků (mimo 

2.A) + nového zástupce 3.A – apelovat na třídní učitele těchto tříd s nutností vybrat 

zástupce třídy a odeslání jej po aktivu do sborovny (nejpozději však na 16:45 hodin). 

V rámci přípravy na VH se o post předsedy SPOA bude ucházet Ing. Vilém Schwab a 

o post místopředsedy SPOA p. Pajo Tumbas. Ověřovatelem zápisu byl navržen p. 
Tomáš Brožek. 

8. V rámci diskuse byl vznesen dotaz na to, jak je to s postem ředitel OA – zástupkyně 

OA Ing. Fialová a Mgr. Štaifová informovaly o připraveném výběrovém řízení na post 

ředitel OA s tím, že bližší informace poskytne současný ředitel Mgr. Skuhravý na VH.  

 

 

Zapsal: Ing. V. Schwab, místopředseda SPOA 

Dne 13. 10. 2021 


