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 15. května 2017 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: pí Koukalová, pí Kovářová, p. Škoda
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) Proplacení zakoupené odměny ve výši 80Kč pro 4 studenty školy, za výpomoc při „Dni
otevřených dveří“;
b) proplacení odměny v podobě lístku do kina pro 10 studentů, dle jejich výběru, za aktivní
účast na projektu „Hrou proti AIDS“, pořádaný pod hlavičkou Národního programu podpory
zdraví
c) doplacení příspěvku 127Kč pro 3 studenty za exkurzi do Terezína (zápis č. 5 odst. 3b,
schválen odst. 4b);
d) zaplacení opravy stanu ve výši 1113Kč a nákup 10ks stanových kolíků ve výši 669Kč.
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) schválil proplacení 80Kč za nákup odměn pro 4 studenty školy za výpomoc při „Dni otevřených dveří“;
b) schválil proplacení odměny po předložení faktury za nákup lístků nebo předložení samotných lístků do kina pro 10 studentů;
c) doplacení příspěvku 127Kč pro 3 studenty, protože doplatili příspěvek na SPŠ v plné výši;
d) zaplacení opravy stanu ve výši 1113Kč a nákup 10 stanových kolíků za 669Kč.
5. Výbor byl informován o změnách v požadavcích na čerpání finančního příspěvku (viz. zápis č.

5 odst. 6). Obor ACH by potřeboval uvolnit vyšší finanční prostředky na nákup technického
zařízení s tím, že by v příštím roce nečerpal nic. Obor LA by čerpal prostředky počátkem nového školního roku z důvodu náročnosti nákupu technického zařízení. Výbor připouští určité
změny v čerpání tak, aby nebyly poškozeny zájmy jednotlivých skupin. Případně přečerpané
přidělené finanční prostředky budou v následujícím školním roce uvedeným skupinám adekvátně poníženy.
6. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
7. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 12. června 2017 od 17:00 hodin
v prostorách školy (učebna 108).
8. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 17:30.
Zapsal dne 15. května 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 15. května 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)

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 30. 4. 2017

