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 9. října 2017 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: 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 informace o hospodaření a žádosti o finanční příspěvky:
a) Náklady na dopravu a poštovné nelze uplatnit v daru. Jedná se 1927 Kč za nákup prostředků pro
tělocvikáře.
b) Byl proplacen peněžní dar ve výši 20.000 Kč pro Hasičský sbor za možnost využití jejich areálu
pro obor „Požární ochrana“.
c) Do tohoto školního roku byly převedeny finanční prostředky ve výši 385.835 Kč. Vysoký zůstatek
z minulého školního roku je způsoben nevyčerpáním schválených finančních prostředků některých
oborů.
d) SPŠ darovalo škole pomůcky a přístroje ve výši 368.753 Kč.
e) 3.DFA a 2.DFA žádají o příspěvek na dopravu na odbornou exkurzi do firmy Aromatica CZ, s.r.o.
sídlící v Šlapanicích.
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) bere na vědomí;
b) bere na vědomí;
c) bere na vědomí;
d) bere na vědomí;
e) výbor schválil částku 150Kč/student. Proplacení příspěvku podmínil uhrazením ročního příspěvku
do fondu SPŠ.
5. Výbor byl informován p. Hladíkem, že proběhla objednávka na pronájem sálu v Lucerně a účelem pořádání každoročního maturitního plesu. Od roku 2019 budou plesy již pořádány v pátek, tento školní
rok naposledy ve čtvrtek. Pronajímatel upozorňuje, že Lucerna na rozdíl od let minulých je celá nekuřácká. Toto bude kontrolováno ze strany pronajímatele a případný hříšník může být vypovězen
z prostor Lucerny. Pro předtančení pořádané studenty školy je nutné hudební doprovod dodat na CD
médiu např. ve formátu MP3. Jiná média nebudou akceptována. Ples proběhne 22. 2. 2018 a večerem
bude provázet konferenciér Burda, který zároveň po 23 hodině bude i DJ a o hudební doprovod se
postará Big band a taneční orchestr Vladislava Brože. Cena za pronájem sálu byla pronajímatelem
stanovena na 239.900 Kč bez DPH. Lucerna bude pro studenty maturitních ročníků přístupná od
15:30.
6. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
7. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 13. listopadu 2017 od 16:30 hodin
v prostorách školy (učebna 108) z důvodu navazujících třídních schůzek.
8. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 17:30.
Zapsal dne 9. října 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 9. října 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 přípravách na ples
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 18. 9. 2017

