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. dubna 2018 v 16:30 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
mni: 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) 30Kč na odměnu pro studenty za účast na „Den otevřených dveří“;
b) 1500Kč na závěrečnou konferenci stáží studentů a žáků, kteří se účastnili zahraniční stáže + příspěvek;
c) příspěvek na vodácký kurz á 350Kč/student (přihlášky do konce dubna)
d) vyúčtování maturitního plesu:
- prodáno a rozdáno 1964 vstupenek v hodnotě 517.250 Kč
z toho činí čistý prodej 377.000 Kč
ze zálohy na SPŠ pro žáky uhrazeno 140.250 Kč
- Náklady na ples:
pronájem sálu Lucerny:
290.279 Kč
tisk vstupenek:
2.448 Kč (80% nákladů pokryto předprodejem)
květiny:
20.193 Kč
příspěvek na předtančení:
12.000 Kč
stuhy:
34.018 Kč
Celkem:
358.937 Kč
e) Příspěvek na vybavení pro jednotlivé obory:
AF
15.000 Kč
AL
170.000 Kč (v loňském roce nečerpaly)
AO
90.000 Kč
AP
15.000 Kč
AZ
105.000 Kč
DHA
20.000 Kč
DFA
25.000 Kč
TV
40.000 Kč
f) Předpokládané výdaje do konce roku se odhadují na 105.000Kč
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) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
d) výbor vzal na vědomí;
e) výbor s návrhem souhlasí;
f) výbor vzal na vědomí.
5. Ředitel školy informoval o probíhající kolaudaci jídelny a následném zkušebním provozu. Od září by
měla být školní jídelna plně funkční pro žáky. Proběhla klasifikační konference. Z té vyplynulo, že se
studijní úspěchy studentů mají klesající tendenci.
6. Předseda navrhnul předběžné termíny konání schůze na 21. května 2018 od 17:00 a 25. června 2018
od 17:00.
7. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 17:30.
Zapsal dne 23. dubna 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 9. dubna 2018 v 16:30 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 22. 3. 2018

