SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ U STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V PRAZE 10, NA TŘEBEŠÍNĚ 2299, z.s.

Zápis z mimořádné schůze Výboru spolku
Schůze (den, místo, čas):

9. 11. 2016, 16.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

2.A Farkašová, 2.B Kopecká, Malát, Kejmarová,
2.D Grymová, 2.E Kováčová, 2.F Pilzová, 3.A
Pohanková, 3. C Navrátilová, 3.D Svozilová, 3.F
Černíková, 4.B Blechová, 4.E Kondačová, 4.F
Jančálek, pokladní Cvrčková

Omluven:

4.A Štefek

Přítomní zástupci školy:

Mgr. Bauer, Ing. Kouřil , Ing. Zachat, Mgr. Petra
Mihulová, Mgr. Věr Preislerová

Hosté:

studenti maturitních ročníků: 4.A Krčavá,
Dejčmarová, 4.B ‚Grác, Hrabánková, 4.D Žeroch,
Jůza, 4.E Fulík, Duong, 4.F Netík

Program jednání:

1. Schůze se zúčastnili zástupci maturitních ročníků, kteří se zajímali o náklady
na ples, organizaci a příspěvky SRPŠ maturitním ročníkům, aby věděli, s čím
mohou počítat. Protože čas schůze byl limitován začátkem Výroční schůze,
věnovali jsme se tomuto bodu přednostně. Paní Cvrčková informovala o
změně podmínek Lucerny s tím, je možnost zajistit ples pouze na klíč. Změna
kapely a event. další změny znamenají vícenáklady a organizaci. Paní

Cvrčková od minulé schůze na základě dohody zajistila kapelu mimo výběr
Lucerny a konferenciéra (počítali jsme s původními možnostmi) . Zástupci
maturitních ročníků dávají přednost kapele z minulého plesu – Taneční
Orchestr Josefa Hlavsy, paní Cvrčková přislíbila zajistit tuto změnu a
předtančení dle dohody zástupců maturitních ročníků – „latina“. Paní
Cvrčková zajistila tisk vstupenek na ples – prodej zahájen – zajistí jako
v minulých letech ing. Kouřil – ceny vstupenek Kč 350,--, 280,-- 220,--.
Příspěvky SRPŠ – ples 13 .2. 2017 – květiny 400/třída, šerpy pro 4. ročníky,
stužky pro 1. ročníky, dárky pro maturanty – 120 -150 Kč/student.
2. Příspěvek SRPŠ – odměny soutěž AJ v loňském školním roce – již schváleno.
Paní Cvrčková proplatí na základě dokladů, které předá ing. Kouřil.
3. Schůze se účastnila Mgr. Věra Preislerová, která spravuje sklad lyží a
půjčování studentům na lyžařské kurzy. Informovala výbor o způsobu a
evidenci. Jednohlasně byl odsouhlasen příspěvek SRPŠ na odměny v rámci
obou lyžařských výcviků v tomto školním roce a výši 1000,-- Kč v hotovosti
(500,-- Kč/kurz), předání prostřednictvím sekretariátu zajistí paní Cvrčková.
Dále byly odsouhlaseny odměny za vedení skladu lyží a jejich servis v celkové
výši 6000,-- Kč – školní rok 2015ú16 - dodatečně (3000,-- vedení a správa
skladu, 3000,-- Kč servis).
4. Mrg. Mihulová informovala o správě knihovny učebnic s tím, že fond je
zastaralý. Problémy s nevracenými učebnicemi se týkají především studentů,
kteří ukončí studium během školního roku bez jakéhokoli oznámení škole a
získání učebnic není příliš úspěšné přesto, že paní Mgr. Mihulová zasílá
bývalým stundetům e-maily a snaží se učebnice dostat zpět. K problému se
vrátíme příště vzhledem k nedostatku čas.
5. Prof. Zachat na základě dohody z předchozí schůze zaslal výboru SRPŠ
seznam plánovaných akcí, soutěží a kurzů pro tento školní rok s tím, že
seznam může být v průběhu školního roku doplněn – rozšířen. Seznam je
přílohou tohoto zápisu. V tomto rozsahu byl jednohlasně schválen s tím, že

příspěvky budou po předložení podkladů propláceny paní Cvrčkovou a
nevyžadují další schválení Výborem (netýká se event. rozšíření, která budou
odhlasována dle potřeby na základě rozšířeného seznamu – předložených
požadavků školy).

Příští řádná schůze rady SRPŠ se bude konat dne 14.12. 2016 v 17 hodin ve
sborovně školy.

Zapsala: Farkašová
Kontrola: Cvrčková

