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 11. listopadu 2019 v 16:30 hod.
v budově Střední zdravotnické školy a VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
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. Hospodářka Hana Papírníková přednesla informace o hospodaření a žádosti o finanční příspěvky:
a) Na příspěvcích chybí cca 70.000 Kč (odhad je 400.000 Kč). Stav účtu je 574.800Kč.
b) Příspěvek na občerstvení ve výši 2000Kč na Schola Pragensis.
c) Příspěvek ve výši 948Kč na exkurzi 11. studentů 3.DFA do HK.
5. Výbor projednal předložené návrhy a následně rozhodl:
a) výbor bere na vědomí;
b) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
c) odhlasováno výborem, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti;
6. K vzhledem k tomu, že počátkem roku došlo k určitým nejasnostem ohledně výše příspěvků a
způsobu placení, jakožto možnosti jejich čerpání, Mgr. Hladík zpracoval materiál, který je uveden v příloze tohoto zápisu. Materiál byl v kopii dodán do tříd.
7. Mgr. Hladík informoval výbor, že osloví rodiče prvních ročníků, zda by někdo z nich měl zájem
o členství v HV SPŠ.
8. Termín konání další schůze 21. ledna 2020 od 17:00 v učebně 108 (prosím pí Papírníkovou o
zajištění rezervace).
9. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 17:15.
Zapsal dne 12. listopadu 2019
Karel John

Příloha: Čerpání příspěvku SPŠ ve ŠR 2019/2020
Pozvánka na schůzi HV SPŠ

HV SPŠ při SZŠ a VOŠ zdravotnické, Praha 1, Alšovo nábřeží 82/6
Čerpání příspěvku SPŠ ve ŠR 2019/2020 – oznámení rodičům,
žákům SZŠ a studentům VOŠZ
 700,- Kč příspěvek SPŠ rodičů žáků SZŠ
 500,- Kč příspěvek SPŠ studentů VOŠZ








a) SPŠ přispívá z vybraných příspěvků žákům a studentům během ŠR mj. na tyto akce :
doprava na konferenci Studentlab do Ústí n/Labem
odměny žákům, kteří zajišťovali akci Schola pragensis, Dny otevřených dveří aj.
odborné exkurze v ČR i v zahraničí, Osvětim aj.
150,- Kč až 500,- Kč
lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 1. ročníků
400.- Kč
sportovně turistické kurzy pro žáky 2. ročníků
350,- Kč
pronájem cizí tělocvičny pro potřeby turnaje ve florbalu či jiné sportovní akce
odměny za významné umístění žáků a studentů v rámci soutěží, mimořádných činů či
obzvlášť svými činy zajišťujících propagaci školy v rámci školních i mimoškolních aktivit
b) SPŠ přispěje všem žákům SZŠ, pokud zaplatili příspěvek SPŠ 700,- Kč, na ples :

 ODEČTEM 200,- Kč z ceny vstupenek při placení x musí odebrat alespoň 2 vstupenky
c) SPŠ přispěje všem žákům VOŠZ, pokud zaplatili příspěvek SPŠ 500,- Kč, na ples :
 ODEČTEM 100,- Kč z ceny vstupenek při placení x musí odebrat alespoň 1 vstupenku
d) SPŠ hradí náklady na školní maturitní ples, v letošním ŠR budou cca :






pronájem Lucerny 310.500,- Kč
tisk vstupenek –
9.000,- Kč
květiny pro 1.+ 4.roč. SZŠ a 3.roč. VOŠZ, TU a vedení školy –
18.500,- Kč
šerpy pro maturanty a absolventy, stužky pro imatrikulaci 1.roč. 32.000,- Kč
příspěvek na předtančení 4.roč. –
18.000,- Kč
předpokládané výdaje za ples činí
388.000,- Kč

Cena vstupenek v Lucerně bude ve ŠR 2019/2020 - 350 Kč stoly k parketu, 300 Kč stoly ke zdi,
200 Kč k stání. Vstupenky se budou vydávat ve škole po ověření platby na účtu SPŠ.
Případný schodek nákladů na ples jde k tíži HV SPŠ, zaplatí ho z vybraných příspěvků SPŠ.
V případě prodeje lístků pouze přes Ticketmaster by došlo k navýšení nákladů minimálně o 16%
(cca 60 tis. Kč), které by muselo být kompenzováno navýšením vstupného o 50 Kč za vstupenku.
e) Další předpokládané výdaje SPŠ na konci školního roku:
 pohoštění při maturitních zkouškách a absolutoriích –
200,-- Kč na 1 žáka či studenta
f) SPŠ přispěje škole, zbydou-li peníze na konci ŠR, na vybavení učeben a výuku na
všech oborech takto :
 nákupem přístrojů, učebních pomůcek a vybavení odborného pracoviště oboru
 nákupem potřebného materiálu k zajištění výuky v odborných předmětech
HV SPŠ se snaží finanční prostředky maximálně využít ku prospěchu žáků a studentů školy. Proto zveřejňuje veškeré zápisy o požadavcích na příspěvky a schválené výše vydaných prostředků
SPŠ na webu školy.
11.11.2019
Hana Papírníková
hospodářka HV SPŠ

Karel John
předseda 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 11. listopadu 2019 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
Organizace maturitního plesu
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 20. 10. 2019

