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 24. září 2018 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Škoda, Koukalová, Kovářová
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. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
4. Paní Papírníková seznámila výbor s hospodařením za loňský školní rok a s návrhem darovací
smlouvy, která by se měla uzavřít začátkem měsíce října.
5. Požadavky na finanční příspěvky:
a) příspěvek 200 Kč/žák na dopravu pro 45 žáků 4. ročníků na exkurzy do Osvětimi;
b) výjimečné snížení příspěvku SPŠ z 900Kč na 600Kč pro současné 1. ročníky z důvodu nečerpání
příspěvku na adaptační kurz ve výši 300Kč, k vzhledem k tomu, že k uhrazení došlo v předstihu a
příspěvek nemohl být vyplacen;
c) mimořádný příspěvek ve výši cca 6.000Kč zubním technikům na uhrazení nakoupeného zařízení
z důvodu přečerpání povoleného limitu na nákup zařízení. Důvodem je, že poprvé byla uhrazena
faktura bez DPH ve výši 75.923Kč. Protože Sdružení není plátcem DPH, nelze mu fakturovat bez
DPH. Po vystavení správné faktury na částku 91.867Kč s DPH došlo k přečerpání limitu 105.000 o
cca 6.000 z důvodu již dřívějšího nákupu zařízení v hodnotě 19.391Kč. Příspěvek pro nákup zařízení v tomto školním roce bude ponížen o tuto částku;
d) studenti druhého ročníku oboru Požární ochrana budou potřebovat uniformy. Protože tento obor
nečerpal žádné příspěvky, výbor přispěje na nákup uniforem ve výši 1000Kč/žák, tj. podle stejných
pravidel jako předchozím školním roce;
e) návrh příspěvku na oběd pro předsedy maturitní komise, kteří nemohou z důvodu trvalého bydliště, uplatnit stravné na cestovním příkazu. Příspěvek bude zahrnut do celkové částky příspěvku na
občerstvení pro maturity a absolutoria.
6. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen;
b) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, výjimka pro této rok schválena;
c) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek za daných podmínek schválen;
d) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen;
e) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen;
7. Pan Hladík informoval přítomné, že byla podepsána smlouva na rezervaci Lucerny pro maturitní ples,
který proběhne v pátek 8. 3. 2019. V tomto roce je změna. Nácvik předtančení proběhne 7. 3. 2019
v prostorách Lucerny mezi 14:30 – 16:00. Lístky na ples bude tisknout společnost Ticketmaster nástupnická organizace Ticketpro. Byly stanoveny termíny maturitních plesů na rok 2023 (23. 2.) a 2024
(16. 2.).
8. Ředitel školy informoval výbor o novinkách ve škole a dalším vývoji. Po ukončení schůze členům výboru ukázal nově zrekonstruovanou laboratoř zubních techniků a prostory vedení školy.

9. Výbor byl seznámen s návrhem dopisu adresovanému oboru školství, vytvořeným panem Paurem.
Výbor text návrhu na podporu stávajícího ředitele školy podpořil a pověřil předsedu výboru, aby jménem výboru dopis odeslal ředitelce Mgr. L. Němcové.
10. Nový termín členské schůze je stanoven na 12. listopadu 2018 od 16:30 z důvodu třídních schůzek.
11. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil schůzi v 18:00.
Zapsal dne 24. září 2018
Karel John

Příloha: Pozvánka na schůzi HV SPŠ
Návrh textu od pana Paura na podporu ředitele
Seznam předmětů, který bude součástí darovací smlouvy
Finální podoba textu na podporu stávajícího ředitele školy Mgr. Tichého

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 24. září 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
Projednání návrhu člena výboru pana Paura
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 25. 8. 2018
(bod 5 přidán 17. 9. 2018)

Příloha: Návrh pana Paura k volbě nového ředitele školy pro ředitelku OŠ MHMP

Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období Mgr. Miloše Tichého, současného
ředitele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy na Alšově nábřeží 6, Praze 1. Chceme
podpořit jeho setrvání ve funkci z následujících důvodů:
1. Ředitel se pravidelně účastní našich schůzí a informuje nás o aktuálním dění ve škole, o aktivitách mimo
školu a plánech na nejbližší období. Informace zahrnují oblast výchovy a vzdělávání, aktuální změny ve školské legislativě a též oblast ekonomickou a investiční.
2. V souladu s potřebami současné odborné školy ředitel věnuje maximální pozornost propojení teorie s praxí,
podporuje využívání efektivních forem a metod výuky a zakomponování moderních postupů a technologií do
výuky. S tím souvisí bohatá investiční činnost, budování moderně vybavených laboratoří a učeben, zaměření
dalšího vzdělávání pedagogů, úzká spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů školy, působení
odborníků z praxe ve výuce, využívání projektů, vytváření podmínek pro zahraniční stáže studentů a pedagogů, uplatňovaná efektivní personální politika ředitele atp.
3. Ředitel reflektuje potřeby, připomínky a návrhy žáků, pedagogů i rodičů.
Na základě výše uvedených skutečností spatřujeme současného ředitele školy plně kompetentního k dalšímu
vedení školy.
S pozdravem
Předseda SPŠ
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Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období Mgr. Miloše Tichého, současného
ředitele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy na Alšově nábřeží 6, Praze 1. Chceme
podpořit jeho setrvání ve funkci z následujících důvodů:
1. Ředitel se pravidelně účastní našich schůzí a informuje nás o aktuálním dění ve škole, o aktivitách mimo školu a plánech na nejbližší období. Informace zahrnují oblast výchovy a vzdělávání, aktuální změny ve školské legislativě a též oblast ekonomickou a investiční.
2. V souladu s potřebami současné odborné školy ředitel věnuje maximální pozornost propojení teorie s
praxí, podporuje využívání efektivních forem a metod výuky a zakomponování moderních postupů a
technologií do výuky. S tím souvisí bohatá investiční činnost, budování moderně vybavených laboratoří
a učeben, zaměření dalšího vzdělávání pedagogů, úzká spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů školy, působení odborníků z praxe ve výuce, využívání projektů, vytváření podmínek pro zahraniční stáže studentů a pedagogů, uplatňovaná efektivní personální politika ředitele atp.
3.

Ředitel reflektuje potřeby, připomínky a návrhy žáků, pedagogů i rodičů.

Na základě výše uvedených skutečností spatřujeme současného ředitele školy plně kompetentního k dalšímu
vedení školy.

S pozdravem
Karel John
Předseda SPŠ
Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
odbor školství a mládeže
Kancelář
Škodův palác, místnost 648
Praha 1, Nové Město, Jungmannova 35
Kontakt
Telefon: +420 236 00 5900
E-mail: lenka.nemcova@praha.eu

