ZÁPIS ČÍSLO 5 školní rok 2015/2016
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 11. 04. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Pan Voců dodal zápis výsledku revizní komise.
3. Ředitel školy přítomné informoval přítomné o proběhnuvší čtvrtletní poradě. I
když je patrné, že nároky na maturanty stoupají, stále jsou studenti, kterou tuto
skutečnost podceňují. Na škole proběhla školská inspekce, s hodnocením velmi
dobře. Zápis bude cca do měsíce. Škola přistupuje aktivně k hodnocení žáků, kdy
nepůjde jen o jednostranné hodnocení studenta, ale i student sám se bude podílet
na svém hodnocení. K tomuto tématu proběhl na škole seminář. Ředitel dále
poděkoval za bezproblémový průběh plesu. Dále informoval o ukončení
rekonstrukce sociálních zařízení, které proběhly za plného provozu školy. Na
závěr tlumočil žádost na příspěvek pro stejnokroje pro třídu APOD.
4. Pí Papírníková informoval přítomné o příjmech a plánovaných výdajích, které
následně rada schválila:
- Na odměny za Den projektů ve výši 4275.
- Vyplacení odměny ve výši 1500Kč za prodej vstupenek.
- Příspěvek na dopravu ve výši á 150Kč/studenta pro studenty 3AZ a 4AZ na
exkurzy do firmy FLAVA v celkové výši 9300Kč.
- Příspěvek na dopravu pro 3AO a 3DOA na exkurzy do firmy Optika Čivice
v celkové výši 5550Kč.
- Příspěvek na dopravu pro 1AO na Techmánii Plzeň ve výši 4350Kč.
- Příspěvek ve výši 50Kč/student na exkurzi „Prohlídka židovské Prahy,
zvyklosti a tradice židovských spoluobčanů“
- Na opravu stanu pro vodáky 3025Kč
- Odměnu ve výši 800Kč pro studenta za pořádání přednášek v domě seniorů
v Krči.
- Schválila nákup lístků do celkové výši 200Kč/studen jako odměna za
prezentaci školy na Dni světového zdraví na návrh prof. Marešové.
5. Rada byla informována o finanční stránce maturitního plesu. Celkové náklady na
ples byly 332786Kč (pronájem Lucerny 279389Kč, šerpy 24021, květiny 15876,
příspěvky na předtančení 12000Kč, odměna za prodej 1500Kč, náklady na tisk
vstupenek -2609Kč). Za přímý prodej vstupenek jsme obdrželi 328750Kč.
Náklady na ples skončili ve ztrátě 1427Kč.
6. Zůstatek na účtu rady je 763240,77Kč. Rada navrhuje, tak jako každý rok,
uvolnit prostředky ve výši 380000Kč pro jednotlivé obory poměrově podle výše
vybraných příspěvků.
Příští schůze výboru se bude konat dne 16. 5. 2016 od 17:00.
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