ZÁPIS ČÍSLO 3 školní rok 2012/2013
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 21. 1. 2013.
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Fleková, pí Bendová, p. Šafář.
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda SPŠ podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Paní Papírníková informovala přítomné o hospodaření SPŠ. Na účtu je cca
610.000Kč. Stále probíhá výběr příspěvků. Zakoupili se odsouhlasené
mikroskopy za 109 tisíc, cca 700Kč jako odměny a občerstvení, 4810Kč na
Schola Pragensis a 8400Kč činil příspěvek na lyžařský výcvik.
3. Ředitel školy přítomné informoval o plánovaných aktivitách v oblasti rozvoje
školy. Předložil studii na částečné zastavění atria. Tím by škola získala toliko
potřebné prostory. Odhad stavby je cca 27. mil. Kč. Krom výhledu do budoucna,
se v tuto chvíli řeší havarijní stav odpadu nebo jídelna pro studenty.
4. Ředitel školy členy výboru informoval o incidentu, který se udál na škole a při
kterém vznikla škoda na majetku ve výši cca 10000Kč. I když je jasné, že
pachatelem je student školy, nebyl nikdo usvědčen. Majitel přístroje požaduje po
škole úhradu nákladů na opravu. Výbor obdržel žádost na příspěvek ve výši
5000Kč na úhradu nákladů opravy s tím, že druhou část uhradí škola.
V následném hlasování výbor jednohlasně odsouhlasil tento příspěvek.
5. Na závěr výbor byl informován, že stávajícímu řediteli školy končí šestileté
období a bude provedena nová volba ředitele školní radou. Výbor se dohodl, že
podpoří další působení stávajícího ředitele.
6. Pan Hladík přítomné informoval o přípravách na ples. Byly objednány stuhy a
tisk vstupenek u TickePro (á 6,50Kč/ks). Ceny vstupenek budou stejné jako
v loňském roce. Podle předběžného zájmu se dá usoudit, že náklady na ples
budou prodejem vstupenek skoro pokryty a to přesto, že bude vstupenek méně
než vloni. Třídy dostanou harmonogram nákupu lístků na ples a budou
informovány o jeho průběhu.
7. Na žádost studentů byl výborem odsouhlasen dotace ve výši 3000Kč na třídu,
kterou použije na přípravu předtančení (choreografie, doplňky). Peníze obdrží
třídní učitel oproti čestnému prohlášení podepsané jím a dvěma studenty.
8. Výbor schválil odměnu pí Papírníkové ve výši 3000Kč za vedení pokladny.
POZOR!!! Příští schůze výboru se bude konat dne 25. 2. 2013 od 17:00
hodin. Na pořadu schůze bude podpis pamětních listů.
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