ZÁPIS ČÍSLO 5 školní rok 2012/2013
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 15. 4. 2013.
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Bendová, p. Pokorný, p. Krejčí
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda SPŠ podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Paní Papírníková informovala přítomné o žádostech na příspěvky:
a) Den projektů – ten již proběhl, jednalo se o již dříve schválený příspěvek na
výrobu dortu, s tím, že student žádající o příspěvek, neměl na uvedenou
částku paragony. Bylo potvrzeno, že student výrobu dortu prezentoval a
proto požadovaná částka ve výši 415Kč byla schválena k proplacení. Dále
byl schválen příspěvek ve výši 129Kč, taktéž k akci Den projektů.
b) Byl schválen příspěvek na občerstvení pro organizátory divadelního
představení za účasti 4. ročníků a VOŠ ve výši 447Kč.
c) Rada rodičů po diskuzi schválila mimořádnou dotaci aplikovaným chemikům
na kompenzaci neplánovaných nákladů souvisejících s výkonem povinné
praxe, která se pro některé koná mimo trvalé bydliště a tak studentům
vznikají neplánované náklady na dopravu. Zároveň některé firmy požadují
lékařské vyšetření, které si studenti musejí samy hradit. Protože se jedná o
neplánovaný výdej a je zde určitá časová tíseň, schválila rada rodičů
příspěvek v celkové výši 9600Kč. Zároveň doporučila, aby v následujících
letech byli studenti dopředu seznámeni o možných nákladech související
s praxí, popř. o uvážení jiné formy dotace, než z příspěvků rady rodičů.
Schválené příspěvky budou proplaceny na základě výdajových dokladů.
3. Rada rodičů byla seznámena s náklady související s plesem. K vzhledem k ceně
vstupenek a prodanému množství, neskončil v červených číslech. Zde je jen
hrubá rekapitulace nákladů:
- Pronájem Lucerny – 286575Kč
- Náklady na tisk vstupenek TicketPro – 6390,16Kč
- Květiny – 15427Kč
- Šerpy – 13620
- Růže se špendlíkem na šerpy – 2873Kč
- Příspěvek na předtančení – 12000Kč
- Odměna za organizaci prodeje vstupenek – 1000Kč
4. Rada rodičů obdržela od ředitele školy žádost na dotaci provozu 2ks
mikrovlnných trub, neb škola nemůže tato zařízení dotovat z běžného provozu.
Část studentů si nosí jídlo v krabičkách, které si ohřívají ve vrátnici. K vzhledem
množství a nevyhovujícímu prostoru vrátnice škola zakoupí 2ks mikrovlnných
trub, zřídí tzv. ohřívací kout s dozorem, který musí vyhovovat hygienickým
předpisům a bude vybaven samostatným podružným měřením. Jedná se o
provizorní řešení do doby, než bude vyřešena jídelna a dovoz jídel.

Předpokládaná částka měsíčních nákladů na provoz se odhaduje na cca
500Kč/měsíc. Příspěvek byl schválen.
5. Protože na účtu je dostatek finančních prostředků, rozhodla se rada rodičů část
peněz uvolnit na nákup potřebných pomůcek či vybavení. Pí Parníková proto na
příští schůzi přednese návrh výdajů jednotlivých oborů.
6. Na závěr schůze přítomné informovala zástupkyně ředitele Ing. Straková, že byla
provedena mezi studenty anketa k proběhnuvšímu plesu. Zároveň prezentovala
její výsledky. Na základě této ankety rada souhlasí, aby byly některé návrhy
akceptovány a promítli se při příští organizaci plesu. Jedná se hlavně o
sjednocení nástupů, posunutí tzv. předtančení na pozdější hodinu, kdy proběhne
blok jednotlivých výstupu všech tříd a poté bude zahájena diskotéka. Zároveň
bude třídám doporučeno, aby předtančení mělo ucelený charakter, protože
nastupující trend rychlého střídání skladeb a stylů zanechává spíše negativní
dojem a bude doporučeno, aby případnou choreografii svěřili odborníkům. Dále
bylo navrhnuto, aby byla zachována klasická část plesu a studenti měli tak
prostor pro vlastní prezentaci a měli čas věnovat se i rodičům. Další návrhy a
doporučení budou probrány při přípravě příštího plesu školy. Tím byla schůze
ukončena.
POZOR!!! Příští schůze výboru se bude konat dne 13. 5. 2013 od 17:00
hodin.

23. 4. 2013
Zapsal: Karel John

