ZÁPIS ČÍSLO 6 školní rok 2013/2014
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 19. 5. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluvení: pí Bendová
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Mezi studenty proběhla dotazníková akce, jejíž výsledkem je hodnocení
proběhnuvšího plesu. S výsledky ankety seznámil prof. Hladík s tím, že některé
podněty budou zohledněny při přípravě dalšího plesu.
3. Pí Papírníková přítomné seznámila o proběhnuvších platbách a rozdělení
finančních částek pro nákup přístrojů pro jednotlivé obory, tak jak se provádí
pravidelně po do vyúčtování nákladů na ples:
- 1.402 Kč … den projektů (viz. zápis č. 5, bod 6.);
399 Kč … na odměnu pro studentku (viz. zápis č. 5 bod 6.);
154 Kč … příspěvek na exkurzi pro studenty;
150 Kč … příspěvek na dopravu pro studenta 1.AF na exkurzy
Proběhlo upřesnění částek a přístrojů, které byly orientačně navrhnuty, viz. zápis
č.5, bod. 5. a to:
- 92.000 Kč – zubní technici na nákup 7ks nůžek;
- 53.000 Kč – oční technici na nákup optického fokometru;
- 56.000 Kč – laboratorní asistenti na nákup 7ks hematologických sumátorů
- 40.000 Kč – chemici na nákup 2ks konduktometrů + vodní lázeň
- 30.000 Kč – tělocvikáři na nákup žíněnek a bot na běžky a lyže
Dále se očekávají náklady na občerstvení u maturit a absolutorií, kde byly již
vybrány zálohy a příspěvek ve výši 350 Kč/ student na vodácký kurz pro cca 48
studentů.
4. Ředitel školy informoval přítomné o dění ve škole. Zmínil se o probíhajících
maturitách, kdy písemné zkoušky z českého a anglického jazyka zvládli všichni
studenti. Maturitu z matematiky nezvládlo 27% studentů. Část ústních maturit
bude probíhat pod dohledem inspekce. Předání maturitních vysvědčení proběhne
v prostorách radnice.
Škola očekává návštěvu primátora a ráda by využila této příležitosti na dořešení
opravy kanalizace. Mimo to je naplánovaná přestavba kabinetu č. 25, která by
měla zajistit zlepšení pracovních podmínek vyučujících, jsou o prázdninách
naplánované další nutné opravy a rekonstrukce.
Příští schůze výboru se bude konat 9. 6. 2014 od 17:00 hodin v místnosti č. 13.,
která bude zakončena návštěvou restauračního zařízení.
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