ZÁPIS ČÍSLO 1 školní rok 2016/2017
ze schůze HV SPŠ při SZŠ a VZŠ v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, konané dne 26. 9. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny (není součástí zápisu)
Předseda SPŠ uvítal na jednání HV přítomné.
Ostatní:
1. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
2. Ředitel školy informoval radu o změnách, které probíhají ve škole. Mimo jiné,
začala stavba školní jídelny během prázdnin. Prozatím je ve skluzu. Dále rada
byla informována o přístupu škole k žákům, kterým byla diagnostikována lehká
mozková disfunkce. To vyústilo v diskusi, ze které byla patrna osobní zkušenost
členů rady s tímto problémem a bylo konstatováno, že většina poraden pouze
vyhotový papír pro školu, ale dále nepracují s rodiči a studenty, např. i na
zvážení vhodnosti výběru školy atd. Ne vždy úlevy jsou řešením a mohou pro
studenty u některých oborů při vykonávání vlastní práce přinést nemalé
problémy. Proto by rodiče měli více nutit poradny k větší aktivitě a spolupráci a
nepřenášet problém jen na vyučující. K vzhledem i k ne úplně vyhovujícím
znalostem ze základní školy jsou potom tito študenti krajně znevýhodněni, což ve
finále vede k předčasnému končení studia a hledání jiné školy, lépe vyhovující
schopnostem a možnostem studenta. Na závěr rada byla informována, že škola
obdržela cca půl milionu korun na nákup vybavení.
3. Profesor Hladík přítomné informoval o přípravách na maturitní ples, který
proběhne 2.3.2017 od 19:00. Byla podepsaná smlouva o pronájmu Lucerny za
239.000,-Kč. K tanci a k poslechu bude hrát tradiční Big band Vladislava Brože,
moderovat bude Oldřich Burda, který zároveň bude i DJ. Byli jsme upozorněni
na to, že f. Securitas (ochranka) bude provádět kontrolu na donášku vlastního
alkoholu.
4. Paní Papírníková informovala přítomné, že příspěvky zatím odevzdali studenti ze
dvou tříd. Bylo proplaceno a dopravu 8.200Kč do Osvětimi, schváleno na
minulých schůzích. Bylo převedeno 65ks čítanek pro potřeby školy za 6962Kč,
10ks vylévacích misek pro farmaceutické asistenty za 24.410Kč. Faktura za
adaptační kurz studentů aplikované chemie a zubních techniků účetně spadla do
školního roku 2015/16, protože byla proplacena v předstihu. Pí Papírníková byla
pověřena zajištěním vzorových stanov pro spolky.
Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 14.11. 2015 v 16:30 hodin
v místnosti č. 13. z důvodu navazujících třídních schůzek!
30. 9. 2016
Zapsal: Karel John

