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 19. února 2018 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Koukalová
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) Odměna ve výši 1500Kč pro pí Kralertovou za prodej lístků.
4. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti.
5. Předseda výboru p. Karel John navrhl odměnu ve výši 3000Kč pro pí Papírníkovou za práci, kterou
provádí pro výbor. Tu výbor následně jednohlasně schválil.
5. Výbor byl informován p. Hladíkem, o přípravách maturitního plesu. Vše ohledně plesu v Lucerně je zajištěno. Předseda se dostaví okolo 16 hodiny a podepíše zbytek Pamětních listů. Ostatní členové dorazí okolo 17 hodiny a pomohou s květinami. Poprvé a to s ohledem na platnou legislativu je v celé
Lucerně zákaz kouření.
7. K volné diskusi vznesl p. Paur dotaz ohledně pojištění ohledně vzniku škody během výuky. Dotaz
vznikl na základě osobní zkušenosti, kdy kolem řešení škody byly určité nejasnosti. Dále navrhoval,
aby byla větší informovanost a to jak mezi vyučujícími, tak i mezi studenty. Ředitel školy potvrdil, že
škola je pro takové případy pojištěna a vyučující by měli vědět, na koho se obrátit a jak postupovat
v případě nahlášení škody studentem. V další dotaz od p. Paura byl na téma školní jídelny a zda by
v této záležitosti mohla pomoci Školská rada, která na rozdíl od našeho sdružení má poměrně velkou
pravomoc. V této záležitosti nedošlo k jednoznačnému rozřešení.
8. Předseda navrhnul předběžný termín konání další schůze 9. dubna 2018 od 16:30 hodin z důvodu
třídních schůzek.
9. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 18:00.
Zapsal dne 23. února 2018
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 19. února 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 2. 2. 2018

