
CO  DĚLÁ  NAŠE  SDRUŽENÍ  RODIČU ?

Zeptali jsme se za Vás předsedy sdružení p. Jiřího Škaroupky

Jak se Vám podařilo zajistit letošní školní ples ?

Tradičně se ples měl konat v sále Dominiku, Šilingrovo náměstí.  Po oznámení, že tento sál 
je mimo provoz nám mnoho času nezbývalo. Hledali jsme náhradní řešení a hlavně termín. 
Nakonec se vše podařilo a ples proběhl v Dělnickém domě v Židenicích. Výsledkem této 
změny, jiný sál a jiný termín, byla nižší účast. Přesto odezva ze strany účastníků, byla velmi 
pozitivní. Velkým úspěchem v programu plesu je vždy  vystoupení studentů naší školy. Opět 
svým tancem zazářil Titus, bývalý student, se svoji partnerkou. Také o prodej losů do tomboly 
byl velký zájem. Ceny byly dobře vybrány a pěkně připraveny, což je vždy zásluhou naší 
hospodářky Ing. Hronové. Hudba se někomu líbila, jiný by dal přednost modernější. 

Jak v roce 2012 ?

Školní ples je pro nás velkou tradicí, i když dnešní mladí mají jiný náhled na takovéto akce. 
Ti, co začnou chodit do tanečních, se  ale o ples zajímají. Mají možnost si vyzkoušet to, co 
se v nich naučili. Hned jak ples skončil, jsme zahájili přípravu na rok 2012. Zvolili jsme nový 
sál,  který  se  nám  zdá  být  důstojnější,  reprezentační,  a  to  Kulturní  centrum  Semilasso 
v Králově Poli. Termín po konzultaci s vedením školy jsme zvolili opět na měsíc únor a to na 
sobotu  25.   Hudba,  která  původně  měla  hrát  v letošním  roce,  už  je  také  zajišťována. 
Organizačním vedoucím této kapely je náš bývalý student. Další organizační práce, jako je 
propagace či  prodej vstupenek, pak spustíme v novém školním roce.

Jaké se Vám daří ve sdružení rodičů hospodařit ?

Je pravdou, že každoročně je výběr rodičovských příspěvků složitější.  Jsou rodiče, kteří si 
myslí, že naše práce patří do minulosti. Musí si uvědomit, že pomáháme zlepšovat podmínky 
v práci školy,  a to zejména v mimoškolní činnosti.  Jakákoliv finanční pomoc, kterou škola 
nemůže hradit  ze svých prostředků,  pomáhá  v rozvoji  studentů.  Naše finanční  podpora 
proto směřuje k zajištění účasti studentů v různých soutěžích, olympiádách: /matematické, 
fyzikální, biologické a chemické soutěže, výuka cizích jazyků, zeměpisu, výtvarné a hudební 
výchovy/. Pozornost je v době počítačů věnována sportování, podporujeme lyžařské kurzy, 
bruslení, plavání.  Přispíváme na kulturní akce, na návštěvy divadel, výstav. Také přispíváme 
na občerstvení při maturitách. Na závěr školního roku se nakupují  knihy pro odměňování 
nejlepším studentům školy.  Je toho hodně, kde se snažíme pomáhat.  Náš rozpočet vychází 
z požadavků  všech  třídních  profesorů.   Je  vždy  otázkou  jak  a  kolik  můžeme  přispět. 
Zásadou je držet se rodiči schváleného rozpočtu. 

A co na závěr?

Stále je nutné si uvědomovat, že jsme dobrovolné občanské sdružení, které má sice svoji 
právní subjektivitu, ale jsme tady hlavně pro pomoc při zlepšování práce školy, pro podporu 
školy a studia. 

Děkuji Vám za krátký rozhovor                       Jenda Kalenda 


