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 14. ledna 2019 v 17:00 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Voců, 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. Předseda přivítal nové členy a to pí Šámalovou a pí Schumanovou z 1AF.
4. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
5. Požadavky na finanční příspěvky:
Příspěvek na nákup odměn pro žáky za účast Schola Pragensis ve výši 2058 Kč;
vyplacen příspěvek ve výši 4950 na účast Student Lab (schváleno 2. schůze, odstavec 5b);
příspěvek 150 Kč na ubytování (schválen 2. schůze, odstavec 5c) nebyl čerpán;
vyplacen příspěvek na exkurzi v Německu pro zubní techniky a dentální hygieniky ve výši 5700
(schváleno 2. schůze, odstavec 5d);
e) vyplacen příspěvek na návštěvu veletrhu v Polsku ve výši 8600 Kč (schválen 2. schůze, odstavec
5e);
f) rada obdržela návrh na mimořádnou odměnu pro studenty 2AF a 3AZ ve výši 1800 Kč za výrobu
elektro stavebnice pro výuku (komerční stavebnice jsou ve vyšší cenové relaci a obsahují i komponenty, které pro výuku nejsou potřebné);
g) odměna pro účastníky ve výši 3380 Kč za turnaj v odbíjené;
h) příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 400 Kč/žák;
i) očekává se platba za pronájem lucerny, lístky a šerpy.
a)
b)
c)
d)

6. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen;
b) výborem vzato na vědomí;
c) výborem vzato na vědomí;
d) výborem vzato na vědomí;
e) výborem vzato na vědomí;
f) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen.
g) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen.
h) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti, příspěvek schválen.
i) výborem vzato na vědomí.
7. Pan Hladík informoval přítomné o přípravách na ples. Tento týden budou již vstupenky na ples. Cena
za tisk vstupenky 8 Kč/ks. Vstupenky za 350 Kč rezervovány všechny. U vstupenek za 300 Kč, je volných 15 stolů. Předprodej pro veřejnost bude 14 dní před plesem. Prodej studentům bude zahájen
příští týden. Koncem ledna budou dodány šerpy a stužky. Na konferenci 28. 1. budou třídním učitelům
předány pamětní listy k podpisu. Na další schůzi by se mohly podepsat pamětní listy výborem, případně do podepsání by proběhlo před plesem.
8. Ředitel školy informoval výbor pomocí prezentace o dění ve škole. Prezentace obsahovala následující
body:
- pracovní náplň a hodnocení (pohovory) pedagogů;
- finanční odměňování pedagogů (motivace, osobní hodnocení);

- předávání informací závažnějšího charakteru v oblasti vzdělávací, výchovy, zdraví a sociální a přijatých opatření;
- aktivní zapojení propadajících žáků do plánu nápravy;
- přípravy na oslavu 70. letého výročí školy;
- hodnocení Dne otevřených dveří na SZŠ včetně dotazníku o povědomí školy a způsobu získávání informací a implementace poznatků do praxe (větší propagace přes www stránky školy a Schola
Pragensis);
- vzdělávání v metodických dovednostech pro skupiny učitelů
Po ukončení prezentace byly upřesněny některé informace k výročí školy. Proběhne v měsíci duben
v prostorách školy. Budou připraveny prezentace oborů v cca 20 minutových smyčkách, ukázka plánů
budoucího rozvoje školy, soutěže a hry pro příchozí.
S ohledem na prezentaci pan Paur přislíbil statistické vyhodnocení stávajících www stránek školy (návštěvnost apod.)
V diskusi se otevřelo téma školního parlamentu. Jeho fungování, zpětná vazba od žáků k vyučujícím.
Bylo řečeno, že každý vyučující má tematický plán výuky, ke kterému by měli být i podklady, ze kterých vyučující vychází. Provádí se vyhodnocení plánu a jeho případné úpravy.
Padl i dotaz o využívání učebnic vyučujícími. Někteří vyučující na učebnice neodkazují, žáci čerpají
pouze z hodin výuky, což není vždy dostatečné a neumí z učebnicí pracovat, případně ji nepovažují za
relevantní. K vzhledem k tomu, že se učebnice kupují, je z pohledu rodičů taková investice více než
sporná.
9.

Nový termín členské schůze je stanoven na 18. únor 2019 od 17:00. Předseda účastníky bude
v předstihu informovat pomocí SMS.

10. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil schůzi v 18:30.
Zapsal dne 23. ledna 2019
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 14. ledna 2019 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)

Schválení programu schůze
Volba zapisovatele
Přednesení žádostí o finanční příspěvky
Schvalování žádostí o finanční příspěvky
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. 12. 2018

