ZÁPIS ČÍSLO 6 školní rok 2012/2013
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 13. 5. 2013.
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Bendová, p. Pokorný, p. Krejčí, Šafář
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda přítomné seznámil se závěry kontrolní komise. Zápis kontrolní komise
je jako příloha na konci tohoto zápisu.
2. Rada rodičů viz. zápis č. 5 bod 5 poprosila paní Papírníkovou aby kontaktovala
zástupce jednotlivých oborů, aby přednesly svoje žádosti na nákup pomůcek
v rozsahu cca 50000Kč. Rada rodičů byla informována, že k 30. 4. 2013 je na
účtu 602520Kč. Zároveň byly předneseny následující požadavky:
- oční optici – fotometr + nahřívačka obrub, cca 52000Kč,
- zdravotní laboranti – dokoupení 5 židlí, vodní lázeň, hematologický sumátor,
54725Kč,
- zubní technici – míchačka + polymerační hrnec, 51443Kč,
- dentální hygiena – kolínko k mikromotoru 1:1 a 1:5, cca 50000Kč
- tělocvik – 3 cyklistické helmy a 3 kola, cca 42000Kč + 4 páry lyžařských
bod, cca 10000Kč.
3. Rada schválila příspěvek na občerstvení u maturit a absolutorií cca 17000Kč.
4. Byl schálen příspěvek na školní vodácký kurz pro cca 75 studentů ve výši
350Kč/osoba.
5. 3 DLA požádala o příspěvek na občerstvení k absolutoriu. Rada rodičů tento
příspěvek neschválila. Jako důvod uvedla, že studenti zaplatili příspěvek ve výši
300Kč, oproti 600Kč. Protože by schválením příspěvku vznikl precedens, na
jehož základě by se i další studenti mohli rozhodnout příspěvky neplatit, ale
zároveň by požadovali jejich čerpání na úkor platících studentů. Rada dále
připomíná, že v loňském roce byly zaplaceny sedačky ve výši 89700Kč a
mikroton ve výši 150000Kč.
6. Rada byla informována o nabídce k zajištění maturitního plesu pro školní rok
2013/2014 v Lucerně. Tuto nabídku škola dostává každý rok.
7. Paní Papírníková přítomné informovala, že byla zástupkyní ředitele Mgr.
Rakušovou pověřena k vypracování souhrnné zprávy, o výdajích během roku
schvalovaných Radou rodičů, jako informační materiál pro nové první ročníky.
8. Paní Fleková oznámila svoji rezignaci v Radě rodičů, omluvila se z konání příští
schůze a s přítomnými členy se rozloučila. Předseda poděkoval paní Flekové za
její účast v Radě rodičů a popřál ji mnoho úspěchů. Tímto byla schůze ukončena.
POZOR!!! Příští schůze výboru se bude konat dne 10. 6. 2013 od 17:00
hodin. Po ukončení schůze bude provedeno poděkování a rozloučení
s některými členy v restauračním zařízení.
23. 5. 2013
Zapsal: Karel John

REVIZNÍ KOMISE - ZÁPIS Z KONTROLY
dne 24.4. 2013 provedla revizní komise kontrolu hospodaření s penězi SPŠ.
Ke dni 24.4.2013 byl zůstatek pokladny 8306 kč , fyzicky bylo zkontrolováno , zůstatek souhlasil .
Namátkou byly zkontrolovány výdajové a příjmové pokladní doklady ze školního roku 2011/2012
a 2012/2013
školní rok 2011/2012
výdajový pokladní doklad 63 – příspěvek na STK II r. SZŠ Bechyně , termíny 8.-15.6.2012 a 15.22.6.2012
celková částka 15 750 kč
výdajový pokladní doklad 64 – příspěvek na občerstvení pro žáky „ běh naděje“ uskutečněného
dne 27.6. 2012
celková částka 445 kč
školní rok 2012/2013
příjmový pokladní doklad 1 – převod z účtu do pokladny – celkem 45 000 kč
příjmový pokladní doklad 32 – převod z účtu do pokladny – celkem 10 000 kč , souhlasí s výpisem
2013/1
výdajový pokladní doklad 36 –proplacení reklamního potisku na ples - „ růže se špendlíkem“
celková částka 2873 kč
výdajový pokladní doklad 44 – OPTA Brno –odborná exkurze pro třídy 3AO,2AO,2BO
výdajový pokladní doklad 48 – příspěvek na lyžařský kurz 1DFA a 1DFB ze dne 8.3.2013
celková částka 7800 kč
všechny výdajové a příjmové pokladní doklady jsou číslovány – mají přiloženy stvrzenky a
vyúčtování, která se váží k jednotlivým pokladním dokladům
faktury přijaté jsou číslované a vedené v knize, taktéž bankovní výpisy a výpisy z karet
závěr :při kontrole nebyly nalezeny žádné nedostatky.
za revizní komisi:
Gabriela Bendová
Helena Papírníková
Karel John

