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 20. září 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. Předseda podepsal příjmové a výdajové doklady.
4. Paní Papírníková přítomné členy informovala o průběhu hospodaření SPŠ za období od 1. 9.
2019 – 30. 6. 2020. Zároveň výboru předložila přehled nakoupených prostředků a pomůcek
z fondu SPŠ. Tyto byly škole darovány za symbolickou korunu. Seznam darů a hospodaření je
uveden na konci jako příloha 1) a 2).
5. Pan Hladík vzhledem k tomu, že ukončuje svojí činnost ve výboru SPŠ předá nástupci veškeré
podklady týkající se organizace plesu. Informoval, že spolek je povinen odevzdávat roční uzávěrku, tj. přehled o příjmech a výdajích spolku. Uvolil se, že zjistí veškeré podrobnosti a náležitosti související s touto povinností a uvedené skutečnosti oznámí paní Papírníkové. Ta vyhotoví potřebné dokumenty a zašle na soud.
6. Výbor byl informován RNDr. Sopkovou, že bylo s Lucernou vedeno jednání a pronájmu velkého sálu za účelem konání plesu. V případě, že nebude vládou nařízeno omezení shromažďování kvůli pandemii covid-19, bude se ples konat 18. 3. 2022. Další vývoj kolem plesu, bude
aktualizován na základě vývoje situace.
7. Výbor projednával výši příspěvku na školní rok 2021 – 2022. Důvodem bylo, že výše příspěvku
se nemění, i když požadavky a ceny rostou. Ale zároveň se výbor snaží promítnout i některé
změny, které na výši příspěvku mají nebo budou mít vliv.
Po obsáhlé diskusi, výbor schválil výši příspěvku pro školní rok 2021/22 následovně:
a) 1. ročník 600 Kč – důvodem nižší výše je, že studenti nedostanou příspěvek na adaptační kurz, který bývá dříve, než se příspěvky vyberou.
b) Ostatní ročníky střední školy zaplatí 900 Kč. Z tohoto pohledu zůstává cena stejná, ale
studenti neobdrží slevu na nákup vstupenek maturitního plesu. Důvodem je, že prodej
vstupenek bude poprvé proveden čistě elektronicky. Zpětné vyplácení příspěvku by bylo organizačně a časově velmi náročné a škola a ani výbor nemá dostatečné vybavení
a kapacity na zvládnutí takové administrativy. Je nutné připomenout, že členové výboru
provádí svojí činnost dobrovolně, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Pouze
v mimořádných případech jsou náročné činnosti odměněny. Smyslem fungování výboru
je, aby se co nejvíce vybraných prostředků různou formou, vrátilo zpátky studentům.
c) VOŠ 300 Kč za semestr. Důvodem je, že ne všichni studenti VOŠ ukončí první semestr
a je potom administrativně náročné vracet příspěvky za druhý semestr. Takto budou
platit pouze ti, kteří skutečně postoupí do dalšího semestru.
8. Paní Papírníková dala návrh ke schválení příspěvku na základě požadavku a to na Workshop
Erasmus ve výši 836 Kč. Tento byl výborem schválen. Dále informovala výbor, že zakoupila
příjmové a výdajové doklady za 70 Kč. I tento výdaj byl výborem schválen.
9. Výbor byl informován RNDr. Sopkovou, že 15. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky.
10. Předseda HV SPŠ přítomné informoval, že ve výboru je již 10 let a ve funkci předsedy 9 roků.
K vzhledem k situaci kolem pandemie covid-19, mu už skončilo funkční období a bylo by dobré

pro další fungování výboru najít nového nástupce, který by pokračoval ve vedení HV SPŠ.
Předseda zdůraznil, že by bylo velmi nemilé, aby demisí současného předsedy skončila činnost HV SPŠ, protože vidí přínos ve fungování SPŠ jak pro studenty, tak i pro školu.
11. RNDr. Sopková informovala výbor, že byla kontaktována rodiči, kteří projevili zájem o členství.
Zároveň přislíbila, že je bude kontaktovat, ohledně termínu setkání. Zároveň emailový kontakt
poskytne předsedovi SPŠ. Ten nové členy seznámí s činností výboru SPŠ a zároveň osloví
členy ohledně převzetí předsednictví.
12. Termín konání další schůze byl stanoven 11. října 2021 od 17:00. Paní Papírníková byla pověřena rezervací učebny pro konání schůzky. O místě konání bude v předstihu informovat pana
předsedu, aby mohl tuto informaci předat členům výboru. Zároveň bude informován školní
vrátný.
13. Předseda poděkoval všem účastníkům členské schůze a ukončil ČS v 18:05.
Zapsal dne 24. září 2021
Karel John

Příloha:

Seznam darovaných předmětů škole
Přehled hospodaření
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 20. září 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
Ukončení činnosti stávajícího předsedy
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 1. 9. 2021

