ZÁPIS ČÍSLO 5 školní rok 2014/2015
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 13. 4. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: John, Görner, Pokorný, Bendová
Schůzi řídil z pověření předseda HV SPŠ Mgr. Vladimír Hladík. Uvítal na jednání HV všechny přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepíše příjmové a výdajové doklady paní hospodářce po ukončení pracovní
neschopnosti.
2. Hospodářka HV SPŠ pí Papírníková přítomné seznámila s finančními náklady maturitního plesu
školy – 12.3.2015 - a to:
- pronájem sálu Lucerny
- 279.389,- Kč
- tisk vstupenek-TicketPro
- 8.046,- Kč
- květiny – 1.+3.+4.roč.
- 17.496,- Kč
- šerpy, stužky, ozdoby aj.
- 24.775,- Kč
- předtančení 4. ročníky
- 15.000,- Kč
Celkové náklady na maturitní ples 2015 jsou 344.706,- Kč. Na vstupenkách bylo vybráno
371.600 Kč. Celkově náklady na ples v letošním roce byly o cca 25.000,- Kč vyšší než v roce
předchozím. Důvod – bylo 5 maturitních tříd i 5 tříd na imatrikulaci 1.ročníků, tj. o dvě třídy více.
3. Paní Papírníková informovala přítomné o následujících žádostech a výdajích:
- požadavek Bc. Bartůňkové o příspěvek na dopravu tříd 2.AO + 3. AO – 20.3. 2015 na výstavu OPTA ve výši 100 Kč na žáka byl akceptován, akce se zúčastnilo 31 žáků,
vydáno bylo 3.100 Kč
- ze schválené částky 10.000 Kč za pronájem kina Lucerna pro den projektů 20.3. 2015 bylo
použito pro pohoštění diváků 3.790 Kč, pro pohoštění odborné poroty 369 Kč, pro odměny
..vítězům 1.597 Kč, tj. 5.756 Kč. Zbývající částka 4.244 Kč bude jako finanční dar poskytnuta
škole na uhrazení nákladů za pronájem kina Lucerna.
4. Pí Papírníková informovala přítomné, že na účtu SPŠ je k dispozici cca 690.000 Kč. Zároveň
informovala členy HV:
- předpokládaný zůstatek na účtu by měl být k 30.6.02015 – 300.000,- Kč,
- předpokládané výdaje do konce ŠR budou na pohoštění u MZ+STK Bechyně – 72000,- Kč.
Navrhuje proto příspěvky pro jednotlivé obory na nákup přístrojového a jiného vybavení ve výši:
.
- aplikovaní chemie
- 50.000 Kč
- laboratorní asistent
- 65.000 Kč (60.500 Kč již vyčerpali), dostanou 4.500
- oční optik
- 70.000 Kč
- zubní technik
- 100.000 Kč
- kabinet TV
- 45.000 Kč
- diplomovaný farmaceutický asistent - 15.000 Kč
- diplomovaná dentální hygienistka
- 15.000 Kč
- požární technik
- 5.000 Kč
Na základě výsledků hospodaření HV schválil navrhovanou orientační výši příspěvků.
Vedoucí jednotlivých oborů do příští schůze HV SPŠ oznámí HV, jakým způsobem budou
peníze čerpat.
Celkem se jedná o 304.500 Kč.
Příští schůze výboru se bude konat dne 11. 5. 2015 od 17.00 hodin v místnosti č. 13.
13.4. 2015
Zapsal: Mgr. Vladimír Hladík

