
Zápis ze zasedání Rady SPOA 15. 03. 2022 
 

Přítomni za SPOA: Vilém Schwab, Pajo Tumbas, Kateřina Škardová, Petra Seifertová, 

Kateřina Červenková, Petr Havránek, Zdeněk Vít, Tomáš Brožek 
 

 Přítomni za OA: Václav Hofman, Radka Štaifová, Jana Fialová  

 

Omluveni: 0 

  

Program: 

1. představení nového ředitele OA – Ing. Václava Hofmana  

2. žádost o mimořádnou odměnu pro Daniela Hlavnička 

3. žádost o příspěvek na zaplacení obědů a občerstvení – návštěva partnerské školy 

z Regensburku 

4. maturitní desky 

5. příprava na vyřazení studentů 4. ročníků 

6. inventarizace majetku SPOA 

7. ostatní 

 

Průběh: 

 

1. Zasedání Rady SPOA bylo zahájeno předsedou SPOA Ing. Vilémem Schwabem a bylo 

předáno slovo Ing. Václavu Hofmanovi, novému řediteli OA.  

 

2. Byla projednána žádost Mgr. Milady Peštové, vedoucí předmětové komise písemné a 

elektronické komunikace, o mimořádnou odměnu pro Daniela Hlavnička (žáka 3.C) ve výši 

3000,- Kč za mimořádnou reprezentaci školy na světové on-line soutěži v minutových 

opisech, které se účastnilo celkem 791 účastníků z celé severní a jižní Ameriky, ze západní a 

střední Evropy, Ruska, Turecka a Číny. Ve věkové kategorii 17-20 let se Daniel Hlavnička 

v této konkurenci umístil na výborném 11. místě, když dosáhl 500 čistých úhozů za minutu. 

Žádost byla projednána a po věcné diskusi bylo jednohlasně odhlasováno poskytnutí 

mimořádné odměny ve výši 5000,- Kč. (8 x pro; 0 x proti; 0 x zdržel/a se). 

 

3. Byla projednána žádost o příspěvek na zaplacení obědů a občerstvení – návštěva partnerské 

školy z Regensburku. K danému proběhla všeobecná diskuse a bylo rozhodnuto, že s ohledem 

na Stanovy SPOA čl. VI Hospodaření SPOA nelze tento příspěvek poskytnout, neboť se 

nenaplní požadavek uvedený ve Stanovách SPOA.  

 

4. Maturitní desky jsou objednány a v tisku, budou dodány tak, aby byly připraveny před 

slavnostním vyřazením. Zorganizovala a jedná s tiskárnou Mgr. Radka Štaifová 

 

5. Slavnostní vyřazení absolventů OA je posunuto na 1. června z důvodu žádosti 
pronajímatele sálu s tím, že jako kompenzace bude poskytnuta sleva. Ze strany SPOA bude 

nutno zařídit květiny pro třídní učitele a zástupce kraje, města atd., kteří se budou účastnit 

slavnostního vyřazení. Počet zástupců bude nutné upřesnit, aby bylo možno objednat přesný 

počet květin. Pro třídní učitele je počet jasný - 5. Zajistí předseda SPOA Ing. Vilém Schwab. 

 

6. Byla vznesena otázka o tom, jak je evidován majetek SPOA a kdy bude probíhat 

inventarizace. Ze zápisů za posledních 5. let SPOA nebyl žádný záznam o tom, že by 

k inventarizaci docházelo. Poslední záznam o inventarizaci je z 2016, kdy byl evidován stůl  
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na ping-pong. V tomtéž roce byly zakoupeny dvě mikrovlnné trouby pro ohřev jídel žáků na 

základě požadavku vzneseném na Radě SPOA. Následně v roce 2018 byly zakoupeny 2. 

tiskárny. Soupis inventarizace majetku však nikde v dokumentech SPOA není. Tiskárny mají 

k dispozici Mgr. Štaifová, kontaktní osoba SPOA za OA a Ing. Fialová, účetní SPOA. 

Mikrovlnné trouby jsou umístěné v kuchyňce a na žádost žáků je jim poskytován klíč od 

kuchyňky, protože z důvodu bezpečnosti žáků nemohou být veřejně přístupné. Dále bylo 

zjištěno, že knihy, na které SPOA každoročně přispívá, jsou v knihovně evidovány a existuje 

soupis knih zakoupených z peněz SPOA. Také bude nutné sepsat majetek SPOA umístěný ve 

školním klubu a kontaktovat bývalou předsedkyni SPOA pí. Tormovou a projednat s ní, co 

bylo do klubu zakoupeno a následně zkontrolovat soupisy zakoupeného a vyúčtovaného 

v rámci hospodaření SPOA. Zajistí Ing. Fialové a předseda SPOA Ing. Schwab. Dále byla 

navrženo, aby po této inventarizaci byl tento majetek darován OA, a to z důvodu toho, že 

v rámci SPOA nemůže být odpovědný za majetek konkrétní osoba, když se po určité době 

mění vedení SPOA. O této možnosti bude nutno jednat až po samotné inventarizaci a dohodě 

s hospodářem OA. Tuto možnost by však bylo nutné odsouhlasit na návrh Rady SPOA 

Valnou hromadou SPOA. 

 

7. Byly vzneseny dotazy na Ing. Hofmana ohledně možných výběrů povinně volitelných 

předmětů a možnosti jejich kombinace, které vznesla 2. B – Bylo dohodnuto, že s ohledem na 

časový pres, budou co nejdříve osloveny všechny druhé ročníky a zjištěno, kdo by měl zájem 

kombinovat jinak tyto předměty, než jak je nyní možné a na základě zjištění se přijmou 

závěry. 

 

 

V Plzni, dne 15. 03. 2022 

Zapsal: Ing. Vilém Schwab, předseda SPOA   

    

  

 

 


