ZÁPIS ČÍSLO 4 školní rok 2013/2014
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 24. 2. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: p. Šafář
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Pan Hladík informoval všechny zúčastněné o průběhu příprav na nadcházející
ples, který proběhne 19. 3. 2014 v Lucerně. Byly podepsány pamětní listy. Sraz
výboru pro pomoc s organizací plesu je v 15:30 před vchodem do Lucerny.
3. Rada rodičů na poslední schůzi, viz zápis č. 3 z 20. 1. 2014 bod 5. projednávala
návrh PhDr. Nerudové. Návrh se týkal změny názvu stávající rady rodičů a o
možnosti zástupce z VOŠZ v rámci rady.
Rada se touto problematikou zaobírala velice podrobně a dospěla
k následujícímu rozhodnutí:
Změna názvu není jen kosmetická úprava, ale jedná se o poměrně složitý
administrativní úkon, který je spojen s blíže nespecifikovanými náklady. Je nutné
si uvědomit, že rada rodičů je tvořena členy z řad rodičů vykonávající tuto
činnost jako volnočasovou aktivitu. Peníze, kterými rada disponuje, jsou
vybírány formou příspěvků od žáků/studentů a využívají se pro financování
různých žákovských/studentských aktivit a odměn, včetně nákupu pomůcek pro
žáky/studenty, které nejsou financovány z prostředků školy a jejich čerpání
podléhá kontrole. K vzhledem k nulové přidané hodnotě návrhu, časové a
finanční náročnosti, neshledává rada tuto změnu jako vhodnou. Zároveň
upozorňuje, že již v minulosti proběhl obdobný návrh, který byl z podobných
důvodů zamítnut jako nerentabilní.
Dále byl probírán návrh na to, aby se jednotlivých schůzí rady účastnil i zástupce
studentů VOŠZ. Rada formálně proti přítomnosti nečlenů rady nemá výhrad.
Rada jen upozorňuje, že na rozdíl od žáků SZŠ, kteří příspěvky SPŠ 900Kč/ročně
platí až na ojedinělé případy všichni, není většina studentů VOŠZ ochota
přispívat sníženým příspěvkem 600Kč/ročně. K vzhledem k tomuto, nemůže mít
student VOŠZ stejné postavení, jako zástupci platících žáků. Rada upozorňuje,
že finance, které vybírá, nejsou součástí školného a jsou využívány zpětně pro
platící studenty / příspěvek na lyžařský výcvik, občerstvení při absolutoriích,
odměny , lístky na ples a hlavně nákup přístrojů a pomůcek pro jednotlivé
obory/, což je vždy uvedeno v jednotlivých zápisech včetně ročního přehledu
předávaného škole.
4. Paní Papírníková informovala přítomné o následujících výdajích:
- 7500Kč jako příspěvek na lyžařský zájezd 1.AZT
- 1050Kč jako odvod daní z příjmu
- 1000Kč jako odměna pro pí Klarertovou za pomoc s prodejem vstupenek
- 300Kč/osobu na vzdělávací zájezd do Anglie

-

na návrh prof. Mudruňkové na hmotnou odměnu pro studenty, kteří
vypomáhali při dni otevřených dveří a to vy výši cca 50Kč (za dva dny) a cca
30Kč (za jeden den).

Příští schůze výboru se bude konat dne 14. 4. 2014 od 16:30 hodin
v místnosti č. 13! Čas je posunut z důvodu následujících třídních schůzek,
které začínají od 18:00.
Členové výboru (mužské osazenstvo) se sejde 19. 3. 2014 v 15:30 před
vchodem do sálu Lucerny pro zajištění pomoci s přípravou.

24. 2. 2014
Zapsal: Karel John

