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 25. června 2018 v 17:00 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. Na úvod si vzal slovo ředitel školy Mgr. Tichý. Přítomné členy informoval o průběhu maturitních zkoušek a absolutorií. Studenti lépe zvládají maturitu z anglického jazyka než z matematiky i když se skládá z více částí. Nastupující prvé ročníky mimo zdravotnické obory budou mít již maturitu z matematiky povinnou. Dále informoval o
zkušebním provozu jídelny a od 4. 9. 2018 by měla již zahájit plný provoz. Žáci obdrželi předběžné přihlášky,
aby se orientačně stanovilo množství obědů a přizpůsobil rozvrh hodin. Škola řeší nedostatečné kapacity pro
učebny. Má prozatím zpracovanou studii na rozšíření v ceně cca 30 milionů Kč. Během prázdnin proběhnou
úpravy laboratoře zubních techniků, kabinet oční techniky, místnosti 306, 309 a 310 dostanou akustickou úpravu. Bude se malovat vstup a další prostory, oprava části fasády, výměna osvětlení v některých třídách, kabinetů
a kanceláří a další úpravy. Dále informoval o tom, že se budou měnit pravidla, kdy škola už nebude dostávat peníze dle počtu žáků, ale tříd, čímž by mohl být systém pro všechny školy spravedlivější. Dále škola podporuje
zahraniční stáže pro studenty. Ředitel přítomné informoval, že mu končí funkční období. Ví, že je ve škole ještě
hodně projektů a rád by v započaté práci dále pokračoval.
4. Hospodářka Hana Papírníková přednesla informace o hospodaření a žádosti o finanční příspěvky:
a) 200 Kč na odměnu za Chemickou olympiádu;
b) další výdaje byly na občerstvení pro maturity a absolutoria;
c) v zápise číslo 4. byla stanovena výše příspěvku na vybavení pro jednotlivé obory. Chemici pořídili notebook
a farmaceuti stojánky. Laboranti budou čerpat v září. Zubaři čerpali za vybavení cca 30 tisíc prozatím;
d) Oční optika má schváleno čerpání 90 tisíc Kč. Rádi by pořídili štěrbinovou lampu s kamerovým systémem
v hodnotě 211 tisíc Kč po slevě. Podmínkou by bylo, že v následujícím roce by měli příspěvek nulový a další rok by se ponížil o zůstatek;
e) předpokládaný zůstatek na účtu by měl být cca 200 tisíc Kč.
5. 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 vzal na vědomí;
d) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
e) výbor vzal na vědomí.
6. Předseda navrhnul odměnu pro pí Papírníkovou ve výši 3000 Kč za činnosti pro HV SPŠ. Ta byla následným
hlasováním jednohlasně schválena.
7. Paní Malá oznámila výboru, že ukončuje svoje členství ve výboru. Předseda jí poděkoval za její dlouholetou činnost ve výboru.
8.

Předseda navrhnul předběžné termíny konání schůze na 24. září od 17:00.

9. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 18:00.
Zapsal dne 26. června 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 25. června 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)
9)

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
Pohoštění

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 25. 5. 2018

