
Zasedání rady SPOA - 23. 02. 2023 

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

Seifertová, Lenka Sobotová  
 

Přítomni za OA: Radka Štaifová 

 

Omluveni: Jitka Duchková, Jana Fialová, Helena Selingerová 

 

Host: Ing. Iva Matějková 

 
Program: 

1. Ing. Matějková předala změnu požadavků na ekonomické soutěže za předmětovou komisi 

ekonomiky a zároveň žádost o příspěvek pro studenty za účast v soutěži Rozhoduj o Evropě a 

za účast ve školním kole a okresním kole soutěže finanční gramotnosti 

2. Předána informace o zřízení datové schránky SPOA – obhospodařována předsedou SPOA 

Ing. Schwabem 

3. Ze strany učitelů, zástupců jednotlivých sekcí předmětových komisí byl vznesen požadavek 

na zvýšení odměn pro žáky. Bylo dohodnuto, že na příští radu SPOA bude provedena rozvaha 

na to, jak by se dalo řešit a v dubnu pak bude rozhodnuto, jak následně postupovat. 

4. Ze strany SPOA byl vznesen požadavek na kontaktní osobu, se kterou vejde SPOA 

prostřednictvím předsedy v jednání ohledně převedení majetku SPOA na OA – Mgr. Jana 

Cíglerová 

5. Na základě peněžní rozvahy pro fungování SPOA v příštím roce zvážit i s ohledem na 

možné navýšení odměn za soutěže navýšení členských příspěvků SPOA – dohodnout na 

základě rozvahy v dubnu 

6. Předána informace pro Radu SPOA od Mgr. Kličkové – poděkování za poskytnutí 

příspěvku na divadlo  

7. V rámci diskuse byl vznesen požadavek na to, aby ze strany jednotlivých sekcí 

předmětových komisí byl do širšího okruhu studentů zveřejňovány jednotlivé soutěže s tím, 

že někteří studenti o soutěžích ani neví. 

8. Z plána rodičů pak požadavek, aby byla studentům sdělena informace, kam jim byly 

přestěhovány skříňky ze sklepa po dobu rekonstrukce.  

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

elektronické komunikace, o mimořádnou odměnu pro Daniela Hlavnička (žáka 4.C) ve výši 

5000,- Kč za mimořádnou reprezentaci školy na světové on-line soutěži se Daniel Hlavnička 

ve světové konkurenci umístil na výborném 17. místě. Žádost byla projednána a bylo 

jednohlasně odhlasováno poskytnutí mimořádné odměny ve výši 5000,- Kč. (6 x pro; 0 x 

proti; 0 x zdržel/a se). 

 

 

 

 

V Plzni, dne 23. 02. 2023 

Zapsal: Ing. Vilém Schwab, předseda SPOA   


