ZÁPIS ČÍSLO 2 školní rok 2012/2013
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 5. 11. 2012.
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluveni: pí Malá
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
640.000Kč. Stále probíhá výběr příspěvků.
3. Výbor obdržel žádost pí Lisalové o snížení či odpuštění příspěvku pro svoji
dceru, protože jako samoživitelka patří mezi sociálně slabé. Protože studentka
navštěvuje vyšší odbornou školu, může částečně finančně výpomoci brigádou,
proto výbor zamítl úplné odpuštění příspěvku a schválil jeho snížení na 300Kč.
4. Bylo proplaceno 594Kč na občerstvení pro německou delegaci, viz zápis č. 1
odstavec 5. Dále 92Kč (2x čokoláda) jako odměna studentkám za organizaci
burzy knih.
5. Byla schválena odměna pro 4 studenty za akci „Hrou proti AIDS“ v podobě 4
lístků do kina za 150Kč.
6. Byl odsouhlasen příspěvek na dopravu ve výši 150Kč pro 40 studentů na akci
„Student lab“.
7. Na základě předchozího bodu vznikla diskuse o výši příspěvků na dopravu. Již
po několik let byl standardně 100Kč/student. Protože ceny vzrostly a i při využití
hromadných slev výše příspěvku nekopíruje současný stav, rada se rozhodla a
zároveň schválila do budoucna výši příspěvku na dopravu ve výši 150Kč/student,
na tuzemské odborné zájezdy.
8. Dále byly schváleny tyto příspěvky:
- 4000Kč na pronájem haly pro turnaj ve florbalu (pořadatel letošního ročníku
je naše škola),
- 3000Kč jako příspěvek na vánoční turnaj v odbíjené,
- cca 8000Kč na akci Scholla Pragensis.
9. Rada obdržela žádost na úhradu tří speciálních mikroskopů do laboratoře.
Protože v danou chvíli nebyla poskytnuta cenová relace nákupu, schválení
odložila rada na příští termín konání schůzky.
Žádost byla dodatečně doplněna. Cena mikroskopu včetně příslušenství je
36417Kč tj. celkové náklady by byly 109251. Zároveň byla vznesena žádost, zda
by mohla provést schválení nákupu ještě v letošním roce z důvodu zachování
ceny (vyšší DPH v roce 2013). Předseda všechny členy rady vyzve emailem
k vyjádření a v případě nadpoloviční většiny dá souhlas k nákupu zařízení. Na
další schůzi rady bude přítomné informovat o výsledku hlasování, popř. bude
provedeno hlasování nové.
10. Pan Hladík informoval o probíhající přípravě maturitního plesu:
- budou stužkovány 4 ročníky denního studia a 3 ročníky VOŠ (cca 160
studentů),

studenti si již vybrali barvy stužek a text, navíc letos bude na stužkách
látková kytka (růže),
- hodnota lístků v předprodeji bude navýšena o 50Kč a budou nabídnuty Ticket
Pro k prodeji,
- studenti dostanou seznamy, aby provedli předběžnou objednávku lístků na
ples, v případě pozdějšího vyššího zájmu o lístky budou upřednostněni ti,
kteří si předběžně lístky objednali.
11. Pan Hladík a předseda HV SPŠ po oficiální části schůze provedli pohovor s
panem Stanislavem Görnerem ohledně jeho členství v HV SPŠ a pozvali ho na
další schůzi rady.
-

POZOR!!! Příští schůze výboru se bude konat dne 21. 1. 2013 od 17:00
hodin.
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