Sdružení přátel školy při Střední zdravotnické škole, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
se mění na
Sdružení přátel školy při Střední zdravotnické škole a VOŠZ, z.s.

Zápis
o průběhu členské schůze (ČS), konané dne 14. listopadu 2016 v 18:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenčních listin, podepsaných rodiči žáků jednotlivých tříd, uložených v kanceláři
zástupců ředitele SZŠ a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6.
Členskou schůzi ( ČS ) svolal Karel John - předseda Hlavního výboru Sdružení přátel školy (dále jen
HV SPŠ) a Mgr. Miloš Tichý - ředitel SZŠ a VOŠZ.
1. V úvodu ČS byl schválen program, jednací a volební řád ČS.
2. Dle předneseného návrhu byly přítomnými jednomyslně schváleny orgány ČS ve složení:
mandátová komise – Daniel Voců, Milan Kouba, Michal Šafář
volební komise
- Miroslav Škoda, Lenka Koukalová, Hana Papírníková
návrhová komise - Jitka Malá, Iveta Kovářová, Vladimír Hladík
3. Předseda Karel John přednesl zprávu o činnosti SPŠ ve školním roce 2015/2016 a zhodnotil
plnění usnesení ČS na školní rok 2015/2016 mj.:







organizace a uspořádání školního ples 17. března 2016 – pronájem sálu, hudba, květiny,
předtančení,
finanční příspěvek SPŠ žákům na zájezdy, exkurze, Studentlab, Osvětim, Anglie aj.,
občerstvení při talentových a maturitních zkouškách a při absolutoriích,
finanční příspěvek SPŠ žákům 1. ročníků na lyžařské výcvikové kurzy a na seznamovací
víkend a 2. ročníků na sportovně turistické kurzy,
nákup přístrojů a pomůcek pro obory - aplikovaná chemie, laboratorní asistent, asistent
zubního technika, požární ochrana, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný
farmaceutický asistent aj.
nákup sportovních potřeb na kurzy žáků atd.

4. Hospodářka Hana Papírníková přednesla zprávu o hospodaření SPŠ za školní rok 2015/2016
a návrh rozpočtu na školní rok 2016/2017.
5. Předseda Karel John přednesl návrh na výši členských příspěvků ve školním roce 2016/2017
ve výši 900,- Kč pro žáky SZŠ a 600,- Kč pro studenty VOŠZ.
6. Daniel Voců přednesl zprávu mandátové komise: je přítomno 306 členů z celkového počtu
473 oprávněných voličů – členů Spolku. ČS je usnášení schopná, účast je 64, 69%.
7. Byly předneseny a jednomyslně schváleny Stanovy a změna názvu na název Sdružení přátel
školy při Střední zdravotnické škole a VOŠZ, z. s.
8. Po schválení nových Stanov Spolku byla vyhlášena 20 minutová přestávka. Během přestávky se sešli volení zástupci tříd – třídní důvěrníci, členové výboru Spolku, a zvolili ze svého
středu bezodkladně nový 9 členný Hlavní výbor SPŠ.
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9. Miroslav Škoda za volební komisi vyhlásil výsledky voleb nového Hlavního výboru SPŠ při
SZŠ a VOŠZ, z.s.. Za členy Hlavního výboru SPŠ byli zvoleni : Milan Kouba, Lenka Koukalová, Iveta Kovářová, Karel John, Jitka Malá, Hana Papírníková, Miroslav Škoda, Daniel Voců,
Vladimír Hladík.
10. Členové nového Hlavního výboru (HV) HV SPŠ při SZŠ a VOŠZ, z.s. zvolili v souladu

s novými stanovami bezodkladně po svém zvolení do funkce jako předsedu Karla Johna
s tím, že statutární orgán spolku je výbor spolku. Za spolek jedná výbor navenek tak, že jedná
předseda výboru samostatně. S výsledkem voleb byla seznámena ČS.
11. Diskuse, různé, m. j.:
 organizace a uspořádání školního plesu SZŠ a VOŠZ 2.3.2017 v Lucerně
 lístky na ples 2.3.2017 budou stát – jeden lístek k stání 200,- Kč, k sezení 300,- x 350,- Kč
 příští členská schůze SPŠ 10.4.2017 – seznámí rodiče s klasifikací žáků za 3. čtvrtletí
12. Jitka Malá za návrhovou komisi přednesla návrh usnesení VČS a nechala samostatně

hlasovat o jednotlivých bodech usnesení :
a) ČS schvaluje zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016
b) ČS schvaluje zprávu o hospodaření za školní rok 2015/2016
c) ČS schválila návrh rozpočtu na školní rok 2016/2017
d) ČS souhlasí s členskými příspěvky na rok 2016 ve výši 900,- Kč pro žáky SZŠ a 600,- Kč
pro studenty VOŠZ
e) ČS schvaluje nový výbor SPŠ při SZŠ a VOŠZ, z.s.,.
f) ČS schvaluje nové Stanovy spolku a změnu názvu na název Sdružení přátel školy při
Střední zdravotnické škole a VOŠZ, z.s.
13. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS cca ve 20 hod.
Zapsal dne 15. listopadu 2016 Vladimír Hladík
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