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. října 2021 v 17:00 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. V úvodu předseda HV SPŠ přivítal přítomné a nové členy. Seznámil účastníky s fungováním
HV SPŠ. Upozornil, že na pořadu dne je volba předsedy HV SPŠ a bylo by dobré, aby nový
předseda byl zvolen ze zástupců 1. ročníků.
4. Předseda otevřel téma týkající se zrušeného plesu školního roku 2019/20. Důvodem bylo, to,
že k vzhledem k situaci pandemie covid-19 se nekonaly schůze HV SPŠ. Proběhla na toto téma diskuse. Na jejím základě byla paní Papírníkové schválená mimořádná odměna ve výši
15.000 Kč hrubého, za mimořádnou práci související s vracením vstupenek za zrušený ples a
zpětně proplácení. Z tohoto důvodu musela paní Papírníková mít v pokladně poměrně vysoké
částky a musela čelit i nepříjemným výstupům se studenty, kteří požadovali finanční náhradu
za vstupenky, které ale nebyly schopni zpětně předložit a vrátit. Jednou z podmínek pro vrácení vstupného bylo vrácení vstupenky. Výbor konstatoval, že se jedná o poměrně nepříjemnou
situaci, ale studenti si musí uvědomit, že ani v běžném životě, nemají-li od zboží účtenku, nebo
fakturu, nelze uplatnit reklamaci, případně vrátit zboží. Výbor, potažmo paní Papírníková nemohla jednat jinak, protože by v takovém případě mohli požadovat finanční prostředky i studenti, kteří si vstupenku nepořídili.
5. Do výboru se v minulosti hlásili pan Bechyně a pan David, ale schůzí se neúčastnili. V případě,
že se nezúčastní další schůze a nebudou řádně omluveni, nebude se s jejich členstvím dále
počítat.
6. Stávající předseda otevřel volbu nového předsedy pro další fungování HV SPŠ. Mezi členy o
tuto funkci nebyl moc velký zájem. Nakonec se jako dobrovolník přihlásila paní Oksana Bas.
Po jejím představení a seznámení s výkonem funkce, plus dalšími organizačními záležitostmi
fungování výboru, bylo zahájeno hlasování. Pro hlasovali všichni přítomní členové. Žádný
z členů se hlasování nezdržel a nehlasoval proti. Paní Oksana byla 100% hlasů schválena jako
nový předseda HV SPŠ. Stávající předseda Karel John tímto ukončil svoje působení v této
funkci. Zároveň tímto pan Karel John oznámil, že nadále již nebude pokračovat ani jako řadový
člen ve výboru HV SPŠ.
7. V diskusi byl projednán návrh na pořádání schůzek pomocí nějaké on-line platformy (Teams,
atd.). Členové se tomuto způsobu úplně nebrání, ale bude-li to situace umožňovat, prozatím se
bude preferovat osobní setkání. Ale v případě zhoršení situace, bude volena on-line forma, aby
i během omezení kvůli covid-19 nebyla ochromena funkce výboru HV SPŠ, tak jak se stalo
v předchozím období.
8. RNDr. Sopková přítomné informovala, že třídní schůzky, které proběhnou 15. 11. 2021 budou
tzv. on-line. V době konání třídních schůzek bude ředitelské volno.
9. Schůze výboru se uskuteční 22. 11. 2020 v 17:00 v prostorách školy. Na tuto schůzi byl pozván pan Karel John jako host. Paní Papírníková zajistí rezervaci místa pro konání schůze.

10. Končící předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 18:00.
Zapsal dne 22. října 2021
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 11. října 2021 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
Volba nového předsedy HV SPŠ
Diskuse a různé
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 28. 9. 2021

