ZÁPIS ČÍSLO 3 školní rok 2015/2016
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 25. 1. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné, včetně nových členů.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Rada schválila dohodu o provedení práce pro pí Papírníkovou na 1. pololetí
školního roku 2015/16 ve výši 3000 Kč.
3. Byla schválena odměna do výše 2000 Kč pro studenty za účast na Schola
Pragensis a pomoc při dni otevřených dveří. Dále byla již dříve schválena částka
na odměny za Vánoční turnaj v teď upřesněné výši 3298 Kč. K vzhledem
k nezkušenosti jedné studentky, chybí doklad ve výši 1797 Kč za nákup dortů.
K vzhledem k tomu, že se zaručila profesorka Hejtmánková a dorty byly
skutečně zakoupeny, rada schválila proplacení částky 1797 Kč na základě
čestného prohlášení. Dále byl schválen příspěvek ve výši 3000 Kč na předtančení
pro maturitní třídu.
4. V tomto školním roce byly zatím vybrány příspěvky ve výši 527500 Kč.
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138.300,5. Profesor Hladík informoval přítomné o pokračujících přípravách na ples. Šerpy a
stužky již byly dodány. V nejbližší době bude provedena objednávka květin.
Příští týden se začne plánovat program a bude zahájen předprodej lístků.
6. K vzhledem k ukončení činnosti pí Bendové, byla potřeba nová kontrolní
komise. Protože podle nového OSŘ musí mít 3 členy, rada se rozhodla pro
zvolení kontrolního komisaře. Tím se stal jednohlasně pan Voců.
7. Na závěr proběhla s novými členy diskuse ohledně informovanosti rodičů,
organizace plesu a financování. Dále bylo konstatováno, že s novým předsedou
zvoleným pro školní rok 2016/17, by mělo proběhnout narovnání vztahů dle
nového OSŘ, do 31.12.2016.
Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 15. 2. 2016 v 17:00 hodin v místnosti
č. 13. Prosím aby členové měli psací potřeby z důvodu podpisů pamětních listů.
27. 1. 2016
Zapsal: Karel John

