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 13. února 2017 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: pí Kolářová
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) mimořádné náklady na ubytování pro dva studenty 4.AL během účasti na StudentLab ve
výši 200Kč (tato žádost byla na členské schůzi z 6.12.2016 zamítnuta viz. ods.4 bod c);
b) proplacení poštovného ve výši 96Kč p. Hladíkovi za dva dopisy na Městský soud v Praze;
c) finanční příspěvek pro studenta T.S. (1.DZA) a K.V. (3.DZA) za účast na soutěži „Anatomická modelace“, která proběhla v termínu 16. – 18.1.2017 na VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem;
d) příspěvek pro 21 studentů, z 3.AO a 4.AO, na exkurzi na UP PF fakulty optiky v Olomouci
ze dne 10.1.2017 ve výši 100Kč/student;
e) žádost o proplacení poplatku ve výši 500Kč za účast na semináři Maják, z 25.-27.11.2016
v Praze, studentce V.M., z 3. AL;
f) příspěvek ve výši 400Kč/student na účast lyžařského výcviku 1. ročníků;
g) vrácení studentské příspěvku na SPŠ dvou studentům 1.DFA z důvodu ukončení studia;
h) proplacení 21903Kč za šerpy pro maturanty;
i) odměny pro pí Papírníkovou a p. Hladíka za mimořádnou činnost pro výbor HV SPŠ
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) schválil proplacení mimořádných nákladů na ubytování dvou studentů v požadované výši.
Výbor přihlédl k tomu, že studenti neměli zajištěné ubytování zdarma, jako ostatní účastníci;
b) schválil proplacení poštovného ve výši 96Kč p. Hladíkovi;
c) předběžně schválil příspěvek na cestovné ve výši 150Kč/student po doložení jízdenek;
d) schválil příspěvek ve výši 100Kč/student za účast na exkurzi na fakultě v Olomouci;
e) schválil příspěvek ve výši 500Kč pro studentku V.M. z 3.AL, protože seminář absolvovala
na doporučení metodičky prevence Mgr. P. Schmiedové a vedoucí preventivního projektu
MUDr. A Marešové. Obsahem semináře byla prevence proti HIV/AIDS. Studentka působí
jako peer-lektor v preventivním programu HSHMP a VOŠZ a SZŠ P1. Zároveň doložila
uhrazenou fakturu.
f) schválil již dříve odsouhlasený příspěvek na lyžařský výcvik;
g) schválil vrácení části příspěvku na SPŠ ve výši 300Kč/student, k vzhledem k době strávené studiem na škole;
h) schválil proplacení šerp pro maturitní ples;
i) schválil odměnu ve výši 3000Kč pro pí Papírníkovou za vedení účetnictví a agendy HV
SPŠ, 1500Kč jako odměnu p. Hladíkovi za prodej lístků na maturitní ples, mimořádnou

odměnu ve výši 5000Kč za veškerou agendu související s úspěšnou přeregistrací Sdružení přátel školy při VOŠZ a SZŠ, kterou vyžaduje nová právní legislativa.
5. Výbor byl informován o probíhajících přípravách na nastávající maturitní ples.
6. P. Hladík informoval výbor o úspěšném zapsání našeho spolku do veřejného rejstříku dle nových pravidel.
7. Výbor se dohodl a schválil zjednodušenou administrativu pro nákup odměn. Příště bude postačovat potvrzení třídního učitele a kupujícího. V případě pochybností si může výbor vyžádat
doklad o zaplacení.
8. Ředitel školy informoval výbor o tom, že na všech středních školách proběhne stejné přijímací
řízení. Dále byl výbor informován o probíhajících pracích na jídelně.
9. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
10. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 10. dubna 2017 od 16:30 hodin
v prostorách školy. Důvodem posunutí času jsou navazující třídní schůzky.
11. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS.

Zapsal dne 13. února 2017
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 13. února 2017 v 17:00 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)
9)

Schválení programu schůze
Volba zapisovatele
Přednesení žádostí o finanční příspěvky
Schvalování žádostí o finanční příspěvky
Informování výboru o provedených platbách
Schválení mimořádné odměny Mgr. Hladíkovi
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 24. 1. 2017

