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):

11 10. 2017, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1.E Kasprik-Firsanova, 2.A Šustová,2.D
Zabloudilová, 3.A Farkašová, 3.F Pilzová, 4.A
Pohanková, 4.D Navrátil, 4. D, Svozilová, 4.F
Černíková,

Omluveni:
Host:

Cvrčková – účetní, prof. Zachat, ing. Nermut,
Prausová, Mihulová, Preislerová

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. PLES – termín 7.2.2018 - vzhledem k tomu, že ing. Kouřil ve škole již
nepůsobí, organizaci budou zajišťovat paní profesorky Prausová,
Mihulová, Preislerová (stužky, šerpy, květiny, dárky maturantům –
placatky). Výběr peněz za vstupenky a vyúčtování – prof. Mihulová. Ceny
vstupenek jako v předchozích letech – Kč 350, 280, 220 Kč/kus.
Paní Cvrčková zajistí jednání s Lucernou, dohodnut předběžně ples na klíč
(hudba Hlavsa, konferenciér Vich, předtančení Latina)
-

Bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že bude vyhlášena soutěž o grafický
návrh na plakát a „knížečky“, každý vítězný návrh bude odměněn jednou
vstupenkou na ples v hodnotě Kč 220,-- CZK. Tisky zajistí škola.

-

Účast ples: 1.ročníky 4 třídy, 4.ročníky 5 tříd

2. KNIHOVNA – na základě schválení z minulé schůze vyplacena, po účetní
kontrole, odměna za vedení knihovny 2016/2017 ve vši 2000,--CZK prof.
Mihulové.
-

Po předložení seznamu pro doplnění knihovny a sdělení otvíracích hodin
výbor SRPŠ rozhodne o možnosti přispění na obnovu knižního fondu
odborné literatury.

3. POUKÁZKY MALL – 50 ks – objednány a uhrazeny z účtu z. s. ve výši
10.000,-CZK , v nejbližších dnech budou vyzvednuty a odevzdány škole
pro následující použití. Pí. Cvrčková a předá, jakmile budou doručeny
(větší množství, zdržení).
4. ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ STUDENTŮ V ŠK.ROCE 2017/2018 pro akce
a studenty – prof. Zachat předložil návrh příspěvků pro školení rok
2017/2018, který byl dle předchozího předběžného projednání na konci šk.
roku ověřen a nyní jednohlasně odsouhlasen. Na jeho základě budou
postupně dle konání jednotlivých plánovaných akcí příspěvky vypláceny
/předávány poukázky MALL.
5. Vouchery „NEOLUXOR“ - v nominální hodnotě á 100,- CZK konečný
zůstatek 8 kusů z předchozího šk. roku jsou převedeny na nový školní rok
a o jejich využití bude rozhodnuto dle situace. V současné době jsou
uloženy v trezoru školy pro „pohotovostní“ možnost předání dle
odsouhlasení.
6. PŘÍSPĚVKY SRPŠ 2017/2018 – dosud uhrazen pouze cca polovinou
žáků. Škola přislíbila seznam neuhrazených a urgenci. Žáci, kteří
příspěvek neuhradili, nemají nárok na příspěvky SRPŠ, proto zatím
neproplacen příspěvek na v srpnu uskutečněný sportovní zájezd do
Chorvatska.
7. REKONSTRUKCE A OPRAVY V DOBĚ ŠK. PRÁZDNIN – Prof. Zachat
informoval o průběhu uskutečněných, probíhajících a plánovaných
rekonstrukcích v areálu školy – dílny, jídelna, venkovní areál (plánovaná

rekonstrukce bazénu) a to vč. Všech komplikací a nenadálých situací,
které vznikají při takto rozsáhlých opravách např. kuchyně nově cca 1,7 mi.
CZK investice. Nově – bazén cca 30 mil. CZK dále opravy, zřízení ...
slaboproud zvonky, rozhlas, atletická dráha a venkovní posilovna,
vysoušeče na toalety (řešení proti „vandalismu“ studentů). Děkujeme škole
za obětavý přístup k řešení technického stavu školy.
8. PEDAGOGICKÉ OBSAZENÍ - Ing. Nermut informoval o pedagogickém
obsazení pro letošní školní rok – sbor doplněn (odchody řádný starobní
důchod).
9. NÁBOR NOVÝCH STUDENTŮ pro následující školní rok/y –
rodiče/zástupci studentů požádání o kontaktování ředitelů základních škol
v místě bydliště nebo dle možnosti za účelem umožnění prezentace školy
přímo na základních školách. Škola poskytla materiály – brožurky a ost.
informace, děkujeme
10. HOSPODAŘENÍ SRPŠ – pí. Cvrčková informovala o hospodaření ve
školním roce 2016/2017 v návaznosti na předešlá období a přehled
hospodaření je umístěn na stránkách školy. Bylo rozhodnuto o rozdělení
části volných finančních prostředků dle výsledků hospodaření : rezervní
fond: „PLES“ v dalších letech (málo studentů, ples se dotuje až o 50tis.
CZK více než je běžné průměrné období), část fond: „KNIHY a
STUDOVNA“ (vše závisí od zájmu a aktivity školy a studentů), část dle
stanov a dohody se školou uloženo na technický fond.
11. TERMÍNY MIMOŘÁDNÝCH SCHŮZÍ SRPŠ - budou zveřejněny na
stránkách školy, čas konání 17 hodin, v listopadu a dubnu 16.30h
(vzhledem ke dřívějšímu začátku třídních schůzek)
12. STUDOVNA – v minulosti ze strany školy plánována studovna, nyní na toto
ze strany členů rady dotaz, zatím bylo přislíbeno, že škola na příští schůzi
sdělí místo a termín kdy bude studovna zprovozněna. Výbor zajímá:

možnost spojení studovny s odbornou knihovnou? Lze zajistit pravidelné
otevírací hodiny knihovny?
13. STUDENTSKÝ PARLAMENT – osloven přítomný student, aby na SP
informoval o plese a jeho organizaci, studovně – návrh ze strany studentů
o její podobě (do konce roku 2017). SRPŠ má aktivní zájem na tom, aby
se díky SP studenti také dozvěděli o možnostech zapojení se jak SRPŠ
na akcích studentů a také, aby došlo k úzké spolupráci na utváření jak
prostor, vybavení studijních prostor tak i přímé fin. podpory studentů ze
strany SRPŠ při různých reprezentačních akcích školy či speciálních
soutěží (v min. roce student cesta USA).

Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 15.11. 2017
od 16.30 hod. ve sborovně školy.

Zapsala: K. Farkašová – předsedkyně z.s.
Kontrola a doplnění: M.Cvrčková - účetní

