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. leden 2018 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Koukalová, 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) Příspěvek na dopravu pro zubní techniky do dentálního muzea v Drážďanech 14. 12. 2017 ve výši
7600Kč .
b) Nákup pamětních listů za 12705 Kč.
c) Příspěvek ve výši 400Kč na studenta na lyžařský výcvik pro 19 studentů (zápis č. 2/2017-8).
d) Nájem škole ve výši 1 Kč.
e) Odměny pro studenty za účast na Dni otevřených dveří ve výši 200Kč.
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
b) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
c) výbor bere na vědomí (odsouhlaseno viz. zápis 2/2017-8);
d) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
e) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
5. Výbor byl informován p. Hladíkem, o přípravách maturitního plesu. Začal prodej lístků na ples. Květiny
pro studenty a učitelský soubor se objednají po jarních prázdninách. Koncem ledna budou doručeny
šerpy. Na další schůzi se budou podepisovat pamětní listy. Výbor přispívá 300Kč na nákup lístků studentům a 150Kč pro absolventy VOŠ. Po sdělení informací rozdal p. Hladík členům výborů lístky na
ples.
6. Ředitel školy informoval Výbor o průběhu výstavby školní jídelny. Firma je ve skluzu a čeká se na odstranění vad. Zároveň poprosil Výbor, zda by mohl sepsat žádost na odbor školství ohledně urychlení
dokončení jídelny.
7. K volné diskusi nebylo navrhnuto žádné téma.
8. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 19. února 2018 od 17:00 hodin.
9. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 18:00.
Zapsal dne 23. ledna 2018
Karel John

Příloha: Pozvánka na schůzi HV SPŠ
Dopis na odbor školství

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. ledna 2018 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 13. 11. 2017

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

V Praze dne 22. ledna 2018

Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás jménem 400 rodičů žáků Střední zdravotnické školy a jménem 300 studentů
Vyšší odborné školy zdravotnické na Alšově nábřeží 6, v Praze 1 ve věci dokončení stavby jídelny na
naší škole.
Velice nám záleží jakožto zástupcům rodičů na kvalitě školní výuky a možnosti budoucího uplatnění v pracovním procesu dnešních žáků a studentů. Ovšem tato kvalita je též podmíněna kvalitou
školního prostředí, ve kterém naše děti studují. Jako Hlavní výbor SPŠ – Sdružení přátel školy se
snažíme z dobrovolných příspěvků pomáhat studentům formou dotací, nebo financováním odměn za
jejich reprezentaci školy. Ušetřené prostředky využíváme pro nákup pomůcek, které pomáhají ke
zkvalitnění výuky. Tyto věnujeme škole formou daru.
Dále rovněž jako zástupci rodičů a studentů bedlivě sledujeme veškeré dění mající vliv na kvalitu
školního prostředí a sami se ho snažíme aktivně zlepšovat. Uvítali jsme proto např. kompletní rekonstrukci sociálních zařízení ve škole a jiné.
Mezi dlouhodobé a palčivé problémy školy patří omezený přístup žáků a studentů k teplým obědům. Studenti se stravují různě. Hlavně mimopražští studenti tím trpí a využívají možnosti různých
forem rychlých občerstvení. V dnešní době, kdy se společnost potýká s nárůstem obezity a s tím spojenou cukrovkou a kardiovaskulárními chorobami, je přístup k vyvážené stravě více než důležitý. Proto výbor již několik let sledoval snahu ředitele školy o nápravu v této oblasti. Na schůzi výboru pořádané 26. 9. 2016 jsme byli informováni ředitelem školy, že během prázdnin začaly práce na budování
školní jídelny.
Z tohoto pohledu je pak pro nás, a zejména pro naše děti, těžko pochopitelné, proč nákladná
přestavba s rozpočtem přes 8 milionů Kč a od září 2017 slíbené otevření výdejny jídla přímo ve škole
je stále odkládáno. Proč, se termín dokončení stavby téměř o půl roku (o další polovinu původně
smluvně ujednané doby s dodavatelem) protáhnul.
Při schůzi HV SPŠ 15. 1. 2018 poprosili členové HV SPŠ ředitele školy o prohlídku staveniště
výdejny obědů. I svým neodborným a laickým pohledem museli konstatovat očividné technické nedostatky, nekvalitní práci zaměstnanců dodavatele a vyslovit tímto dopisem pochybnosti, zda bude vůbec možné stavbu zkolaudovat. Jako hrubý výčet závad uvádíme umístění dřezu pod vzduchotechnikou, který i s dobrou vůlí nelze použít, nechráněnou plynovou trubku vyčuhující ze zdi, nesmyslně
umístěné vchodové dveře bránící otevření výtahu a další menší či větší nedodělky svědčící o ne moc
valné kvalitě díla.
Žádáme Vás, vážená paní ředitelko, jako smluvního partnera dodavatele, o podání
informace, jak nedokončené a nezkolaudované dílo budete dílo řešit s dodavatelskou firmou KAZIKO
a.s. a zda využijete veškeré nástroje dané smlouvou k zjednání nápravy a dokončení.
Děkujeme Vám.
S pozdravem
Vladimír Hladík
člen HV SPŠ

Karel John
předseda HV SPŠ

