SDRUŽENÍ RODIČ Ů A PŘ ÁTEL DĚ TÍ U STŘ EDNÍ PRŮ MYSLOVÉ ŠKOLY
V PRAZE 10, NA TŘ EBEŠÍNĚ 2299, z.s.

Zápis z mimořádné schů ze Výboru spolku
Schů ze (den, místo, č as):

7. 6. 2017, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1.A Šustová,1.D Zabloudilová, 2.A Farkašová, 2.B
Kejmarová, 2.D Grymová, 2.F Pilzová, 3.D Svozilová,
3.F Č erníková, 4.E Kondač ová,

Omluveni:

Svobodová, Blechová

Host:

Cvrč ková – úč etní, Mgr. Bauer, prof. Zachat –
zástupci školy

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. KNIHOVNA
-

bylo jednohlasně dohodnuto, že knihovna bude převedena do majetku
školy s tím, že SRPŠ dle finanč ních možností bude přispívat na obnovu
knižního fondu. Projednání odmě ny za vedení knihovny ve školním roce
2016/2017 ve výši 2000,--CZK bude projednáno na další schů zi MS Výboru a
to až po převedení knihovny do majetku školy.

2. SKLAD LYŽÍ – byl předán seznam, ze kterého není zřejmé, co je pod
jednotlivými č ísly evidováno, paní Cvrč ková požádá o upřesně ní seznamu.
Byly vyplacena odmě na 2 x 3000,-- CZK za vedení skladu ve školním roce
2016/2017 (pan prof. Zachat předá paní Schmausové k vyplacení). Byla
předána č ástka za pů jč ovné po odeč tení č ástky za opravu lyžařských bot –
4250 – 326 = 3924,-- CZK .

3. Bylo předáno vyúč tování PŘ ÍSPĚ VEK MATURITY 2016/2017 originální
doklady k obč erstvení a kvě tiny pro vyuč ující. Vyplacena záloha na
pohoště ní ve výši 17500,- CZK, doloženy faktury od jídelny SPŠ Na
Třebešíně a zů statek vrácen ve výši 114,- CZK. Vyplacená záloha na kvě tiny
ve výši 5000,- CZK, doloženy doklady z prodejen a zů statek vrácen ve výši
105,- CZK. Celkem zpě t do pokladny 219,- CZK.
4. LYŽAŘ SKÝ KURZ II. „RAKOUSKO“ – předána žádost spolu se jmenným
seznamem studentů , bude vyplaceno hotově 7200,--CZK (p.Cvrč ková
zajistí výmě nu á 200,-- CZK na studenta) za spolupráce s prof. Bareš.
5. Byl odsouhlasem příspě vek 200,-- Kč /žák na TŘ EBEŠÍN CAM 2017/2018,
který se bude konat 3. týden v září 2017
6. Vouchery „NEOLUXOR“ v nominální hodnotě á 100,- CZK koneč ný
zů statek 8 kusů , převedeno na nový školní rok.
7. Pro školní rok 2017/2018 odsouhlaseny nově vouchery od firmy Mall
v hodnotě 200,- CZK/ks. Bude zakoupeno 50 ks v září 2017.
8. Land Rover – mimořádná odmě na za soutě ž ve výši: 2000,- CZK
9. SOUTĚ Ž MATEMATIKA - předány podepsané jmenné seznamy o převzetí
voucherů , celkem ve výši 2500,- CZK.
10. OLYMPIÁDA – ANGLIČ TINÁŘ ROKU - doložen zpě tně z 1/2017 jmenný
seznam s podpisy o převzetí voucherů celkem 1100,- CZK.
11. Paní Cvrč ková rámcově informovala o hospodaření ve školním roce
2016/2017 (stav bankovního úč tu a pokladny) s tím, že přesná data budou
poskytnuta a uveřejně na na webových stránkách školy v sekci SRPŠ do září
2017 (dnes byly ještě předány doklady z ledna a března 2017).
12. Mgr. Bauer informoval o změ nách v personálním obsazení pedagogického
sboru – 12 profesorů ze školy odchází, probíhají pohovory s uchazeč i tak,
aby byla zajiště na výuka ve všech předmě tech. Změ ny se týkají i
nepedagogických zamě stnanců školy (jídelna, úklid).

Dále Mgr. Bauer informoval o plánovaných rekonstrukcích – jídelna,
tě locvič ka, dílny a plánovaném harmonogramu – omezení zejména ve 2.
polovině č ervna.
13. Placatky – od dodavatele placatek jsme obdrželi reakci na reklamaci –
poškrábané placatky. Bohužel reakce dorazila až po maturitách, je tedy
složité zajistit fotodokumentaci, zaslány fotky jedné placatky , p. Cvrč ková
bude dál řešit, zda bude reklamace uznána . Zpráva na další MS V SRPŠ.
14. Dohodnuto s vedením školy, že příspě vky SRPŠ pro období 2017/2018
budou zasílány rodič i/zákonnými zástupci na základě předloženého
dokladu ze strany Výboru SRPŠ a úč etní. Příspě vek bude hrazen přímo na
úč et Spolku. Škola přislíbila pomoc s evidencí přijatých plateb s ohledem na
objem dat.

Další Mimořádná schů ze Výboru SRPŠ se bude konat dne 11.10. 2017
17.00 hod. ve sborovně školy.

Zapsala: K. Farkašová – předsedkyně z.s.
Kontrola a doplně ní: M.Cvrč ková - úč etní

od

