ZÁPIS ČÍSLO 6 školní rok 2015/2016
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 16. 5. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Omluvení:
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady, darovací smlouvu na uniformy
a pamětní listy.
2. Ředitel školy informoval přítomné o probíhajících maturitních zkouškách.
Největší problém činí maturitní zkouška z matematiky, kde je úspěšnost studentů
cca 50%. Písemnou maturitní zkoušku z jazyků zvládli všichni. Dále se očekávají
během prázdnin stavební úpravy a opravy v budově. Čeká se na stavbu jídelny,
která byla již několikrát odložena. Škola hledá nové pedagogy na matematiku,
fyziku a angličtinu. Na závěr ředitel poděkoval radě za schválení nákupu
uniforem pro obor „Požární ochrana“.
3. Rada schválila následující:
- Darovací smlouvu na uniformy v hodnotě 12000Kč;
- příspěvek ve výši 4800Kč na exkurzi do podniku Flava;
- nákup věcného daru do výše 700Kč pro studenty 3.DOA za jejich charitativní
činnost pro seniory;
- příspěvek ve výši 200Kč / student na exkurzi do Osvětimi pro cca 45
studentů;
- výdaje na občerstvení u maturitních zkoušek a absolutorií;
- příspěvek ve výši 350Kč / student na vodácký kurz.;
4. Rada neschválila:
- příspěvek na dopravu ve výši 3600Kč za účelem vykonání povinné praxe.
Rada připomíná, že podobnou situaci řešila ve školním roce 2013/14 jako
výjimečnou situaci. Dále bylo usneseno, že by do budoucna měla škola
předem informovat rodiče, že s vykonáváním povinné praxe, mohou
vzniknout dodatečné náklady za dopravu v závislosti na umístění studenta a
jeho trvalého bydliště;
- příspěvek na vodácký kurz pro studentku Šárku S. z 2AZ. Studentce byl
z důvodu sociálního případu již odpuštěn roční příspěvek na SPŠ;
Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 20. 6. 2016 v 17:00 hodin v místnosti
č. 13.
18. 5. 2016
Zapsal: Karel John

