ZÁPIS ČÍSLO 1 školní rok 2015/2016
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 21. 9. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluvení: p. Šafář, pí Bendová
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Profesor Hladík informoval přítomné, že vyzvednul smlouvu o pronájmu
Lucerny pro maturitní ples. Ples proběhne v pátek 11. 3. 2015, jako doprovod
bude hudební skupina pana Brože a studenti a členové rady budou mít sraz již
v 15:30. Čistý pronájem Lucerny je za 230000Kč bez DPH.
3. Na návrh pí Papírníkové rada odsouhlasila, že doklady do školního roku 2009/10
mohou být skartovány. Ze zákona jsme povinni je uchovávat 5 let, čímž je tato
podmínka splněna.
4. Bylo na návrh studentů DDH pořízeno 50ks jednorázových plášťů za 6401Kč
z jim přidělených 15000Kč na nákup pomůcek.
5. Pí Papírníková předala členům přehled vyúčtování za rok 2014/15, který je
součástí tohoto zápisu.
6. Rada odsouhlasila návrh Mgr. Obhlídalové na odměnu ve výši 1000Kč pro 10
studentů 4. AF za účast na vědeckém jarmarku.
7. Rada zároveň vyčlenila 2000Kč, na návrh Mgr, Obhlídalové, na odměny pro
studenty za účast v kvízech a soutěžích pro studenty AF, které budou probíhat
celoročně.
8. Ředitel školy radu informoval, že škola dostala mimořádnou finanční prostředky
na rekonstrukci sociálních zařízení. Vzhledem k tomu, že se prostředky musí
vyčerpat do konce tohoto kalendářního roku, bude rekonstrukce probíhat za
plného provozu. Dále informoval o možnosti zavést přijímací řízení i na další
obory, než stávajícím zubním technikovi, v závislosti na vývoji přijímacích řízení
ostatních škol. Dále škola uvažuje o otevření nového studijního oboru pro příští
školní rok. Škola by ráda posílila výuku informačních technologií.
9. Na závěr rada poprosila pana profesora Hladíka, bay informoval třídní učitele, že
rada hledá nové členy, za členy, jejichž děti ukončili docházku na škole.
Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 9.11. 2015 v 16:30 hodin v místnosti
č. 13. z důvodu navazujících třídních schůzek!
30. 9. 2015
Zapsal: Karel John

