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

Zápis
o průběhu členské schůze (ČS), konané dne 6. prosince 2016 v 16:30 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Členskou schůzi (ČS) svolal Karel John - předseda Hlavního výboru Sdružení přátel školy (dále jen
HV SPŠ)
1. V úvodu ČS byl schválen program.
2. Jako zapisovatel byl navržen Karel John. Návrh byl jednomyslně schválen.
3. Hospodářka Hana Papírníková přednesla žádosti o finanční příspěvky a to:
a) vrácení studentské příspěvku na SPŠ dvou studentům z důvodu ukončení studia;
b) žádost prof. Mudroňkové na odměnu pro studenty, kteří reprezentovali školu na StudentLab a Lab akademii;
c) návrh na proplacení mimořádných nákladů za ubytování pro studenta účastnícího se StudentLab;
d) schválení příspěvku ve výši 3000Kč pro studenty maturitních ročníků na pokrytí nákladů
na předtančení.
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) schválil vrácení části příspěvku na SPŠ ve výši 700Kč a student, k vzhledem k době strávené studiem na škole;
b) neschválil odměnu pro studenty za prezentaci na StudentLab a Lab akademii;
c) neschválil proplacení nákladů z důvodu absence žádosti a doložení nákladů, v případě doručení chybějících dokumentů rada tuto žádost projedná na další schůzi;
d) předběžně schválil proplacení nákladů na základě čestného prohlášení třídního učitele a
dodání dokladů za nákup materiálu
5. Hospodářka Hana Papírníková dále přednesla vyplacené náklady a to:
a) 190Kč na nákup bonboniér, jejichž nákup byl schválen na předchozí schůzi.
6. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
7. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 13. února 2017 od 17 hodin
v prostorách školy.
8. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS.

Zapsal dne 6.prosince 2016 Karel John

Příloha: Pozvánka na schůzi HV SPŠ

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

Pozvánka
na členskou schůzi hlavního výboru, která se bude konat dne 6. prosince 2016 v 16:30 hod.
Předseda hlavního výboru SPŠ svolává schůzi hlavního výboru v souladu s článkem 6, odstavce 3
stanov v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení programu schůze
Volba zapisovatele
Přednesení žádostí o finanční příspěvky
Schvalování žádostí o finanční příspěvky
Informování výboru o provedených platbách
Diskuse
Návrh termínu na zasedání HV SPŠ
Ukončení schůze

Účastnit se schůze a hlasovat má právo každý člen spolku v souladu s článkem 3 odstavec 4. Tuto
pozvánku obdrží každý člen výboru v souladu s článkem 6 odstavec 3.
V případě neúčasti je každý člen výboru povinen se předem omluvit. V případě, že výbor nebude
usnášení schopný, bude vyhlášen náhradní termín schůze výboru.
Za výbor:
Karel John
předseda HV SPŠ
V Praze 21. 11. 2016

