ZÁPIS ČÍSLO 5 školní rok 2013/2014
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 14. 4. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluvení: pí Malá, 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 seznámí na další schůzi prof. Hladík.
3. Ředitel školy poděkoval prof. Hladíkovi za přípravu a organizaci plesu a zároveň
provedl jeho pozitivní hodnocení.
4. Pí Papírníková přítomné seznámila s některými finančními náklady
proběhnuvšího plesu školy a to:
12.000 Kč ….předtančení
15.321 Kč ….květiny
1.500 Kč ….šerpy 3.DFA
11.800 Kč ….šerpy ostatní
- 279.000 Kč ….pronájem sálu Lucerny
-1.537 Kč ….vráceno za vstupenky od TicketPro
Celkové náklady na ples jsou cca 320.000 Kč. Na vstupenkách bylo vybráno
284.850 Kč. Celkově náklady na ples v letošním roce byly o něco nižší, než
v roce předchozím.
5. Pí Papírníková informovala přítomné, že na účtu by mělo být k dispozici cca
577.000 Kč a zároveň informovala o požadavcích na přípsěvky pro jednotlivé
obory. Na základě výsledků hospodaření se rada usnesla o orientační výši
příspěvků a to následujícím způsobem:
- chemici …….. 40.000 Kč
- asistenti …….. 60.000 Kč
- optici
…….. 55.000 Kč
- zubní technici … 90.000 Kč
- tělovýchova …… 35.000 Kč
Celkem ………...280.000 Kč
Na příští schůzi budou předloženy návrhy na čerpání peněz, popřípadě, za co
uvedené prostředky byly vyčerpány.
6. Paní Papírníková na závěr informovala o následujících finančních položkách:
- 260 Kč na pořízení odměn pro studenty pomáhající s „Dnem otevřených
dveří“;
- 560 Kč na odměny za „Den projektů“, cca 1.500 Kč bude doúčtováno;
- 1.600 Kč na materiál pro „Den projektů“
- žádost prof. Mudroňkové o odměnu 500 Kč pro studenta nepřispívajícího do
SPŠ, který se věnoval delegaci ze SRN a příspěvěk ve výši 1.619Kč za
uhrazení večeře pro delegaci;

489 Kč na odměnu pro studenta Jakuba Šmolíka za 1. místo v soutěži
zubních techniků České a Slovenské republiky;
- příspěvek na dopravu pro 2 studenty z 2.DLA na exkurzi v Kladně, protože
zaplatili příspěvek SPŠ
Všechny navrhované částky rada schválila.
-

Příští schůze výboru se bude konat 12. 5. 2013 od 17:00 hodin v místnosti č. 13.

18. 4. 2013
Zapsal: Karel John
Z osobních důvodů předsedy byl změně termín schůze rady a to na 19. 5. 2013 od
17:00. Předseda se tímto všem omlouvá za případné komplikace.

