ZÁPIS ČÍSLO 2 školní rok 2013/2014
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 4.11.2013
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: p. Šafář, Krejčí
Ukončení činnosti: Mgr. Petra Fleková
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Pí Papírníková informoval přítomné o příjmech a nutných výdajích:
- vyúčtování adaptačního kurzu (zápis č. 1, bod 5) mohlo být uzavřeno, po té,
co se dořešilo vrácení peněz z ČD (2650Kč).
- schválení příspěvku 150Kč na dopravu pro studenty 3. a 4. ročníků na
„Student Lab“ pro cca 29 studentů.
- příspěvek na SPŠ nebyl kompletně vybrán od 4. ročníků a VOŠ (každoroční
problém). Vybráno zatím 305400Kč.
3. P. Hladík informoval přítomné o probíhajících přípravách maturitního plesu. Je
nový dodavatel pro stuhy. Studenti podají návrh na barvy, ozdoby a nápisy.
Během prosince bude proveden průzkum za účelem zjištění zájmu o vstupenky.
4. Výbor předběžně schválil proplacení drobných výdajů, které bude nutné provést
v období mezi schůzemi s tím, že budou vyčísleny a dodatečně schváleny na
další schůzi výboru.
5. Ředitel školy informoval přítomné o dění ve škole:
- situace kolem Mgr. Marešové se stabilizovala a vše spěje ke smírnému řešení
- bylo vytvořeno tzv. „Desatero učitele“ – pravidla pro profesory
- změnilo se financování škol v rámci investic, je v plánu stavba jídelny, čeká se
na schválení investic
- škola mimo jiné musí odevzdat 27 miliónů
- škola nedostala akreditaci na nový obor při VOŠ a to „Diplomovaná sestra“
- pro nový školní rok se plánuje obor „Požární technik“
- plánuje se vylepšení akustiky v učebně č. 36 v podobě obložení stěn a stropů
v ceně cca 250000Kč.
Příští schůze výboru se bude konat dne 20.1. 2014 od 17:00 hodin.
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