ZÁPIS ČÍSLO 3 školní rok 2014/2015
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 26. 1. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Malá
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Ředitel školy informoval radu a o novinkách a plánech týkajících se provozu
školy. Pro nový obor otevřený v letošním školním roce Požární ochrana nebude
v novém školním roce 2015-2016 otevřen pro první ročník. Rodiče studentů
studující tento obor budou informováni, protože studenti v případě propadnutí by
museli ukončit studium na této škole. Tím jsou na ně kladeny vyšší nároky na
studium a škola se bude snažit problematickým studentům pomoci. Zároveň
vedení školy uvažuje o podobném oboru, který by lépe reagoval na pracovní trh a
jehož absolventi by měli větší uplatnění.
Proběhla pololetní konference, z které vyplynulo, že prospěch studentů má
klesající tendenci a v rámci zlepšení výuky škola podnikne některá opatření.
Probíhají práce na opravě kanalizace, které se potýkají s určitými komplikacemi.
Celá akce je díky přístupu magistrátu opožděná. Prvním pozitivním výsledkem je
snížení zápachu v prostoru šaten.
Škola by ráda zahájila během letních prázdnin budování jídelny pro studenty, ale
záleží na magistrátu. Zároveň by škola chtěla vybudovat bezbariérový přístup.
K vzhledem k platnosti novely zákonu 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a školských zařízení splatností od 1.1.2015 se bude muset
pravděpodobně škola rozloučit s dvěma pedagogickými pracovníky.
3. Rada schválil částku 2644 Kč na odměny pro studenty za účast na Scholla
Pragensis, kde pomáhali s prezentací školy.
4. Rada dále schválila proplacení nákladů ve výši 3291 Kč zpětně za proběhnuvší
turnaj odbíjené.
5. Rada schválila proplacení šerp pro prvé a maturitní ročníky a ve výši 24775 Kč.
6. Rada schválila příspěvek ve výši 150Kč/student na dopravu pro 20 studentů, kteří
se účastnili návštěvy Katedry optiky a optometrie v Olomouci. Tedy celkem
3000Kč
7. Rada schválila příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč/student pro zubní techniky
VOŠ na celodenní zájezd do Dentalhistorischen Museum v Německu. Příspěvek
obdrží pouze 11 studentů, který mají zaplacený příspěvek.
8. Rada schválila odměnu ve výši 3000Kč pro paní Papírníkovou, za vedení
účetnictví a další činnosti spojené s chodem SPŠ.
9. Pan Hladík přítomné informoval o přípravách nastávajícího maturitního plesu,
který proběhne 12.3. ve velkém sále Lucerny, tak jako každý rok. Letošní zájem
o vstupenky je vyšší než v předchozích letech. Lístky k sezení by měli být plně
rozebrány. Přípravy na ples finišují. Na příští schůzi se budou podepisovat
pamětní listy.

Příští schůze výboru se bude konat dne 2. 3. 2015 od 17:00 hodin v místnosti
č. 13.

V Praze 1. 2. 2015
Zapsal: Karel John

