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 12. června 2017 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Malá, Koukalová, Kovářová, Voců
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. Předseda navrhnul mimořádnou odměnu ve výši 3.000Kč pro paní Papírníkovou za služby,
které poskytuje v rámci HV SPŠS.
4. Hospodářka Hana Papírníková přednesla žádosti o finanční příspěvky a to:
a) Příspěvek na dopravu ve výši 100Kč/student na odbornou exkurzi do Poděbradka a.s. pro
studenty 1.AL
5. Výbor na základě přednesených požadavků schválil:
a) Odměnu ve výši 3000Kč pro paní Papírníkovou.
b) Příspěvek na dopravu pro cca 25 studentů třídy 1.AL na odbornou exkurzi.
6. Výbor byl informován o změnách v požadavcích na čerpání finančních příspěvků (viz. zápis č.
5 odst. 6). Tělocvikáři budou čerpat částku cca 16.000Kč a zbytek přidělených peněz dočerpají v lednu 2018. Zubní technici pořídí parní čističku v cenové výši cca 9.000Kč, farmaceuti
vyčerpají cca 19.000Kč.
7. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
8. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 25. září 2017 od 17 hodin
v prostorách školy.
9. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS.

Zapsal dne 13. června 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 12. června 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
Odměna pro pí Papírníkovou
Přednesení žádostí o finanční příspěvk
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 28. 5. 2017

