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):
Přítomní zástupci tříd:

12.12. 2018, 16.00 h, sborovna školy,
1.F p.Veselská, 4. A p.Farkašová, 4.D p.Grymová,

Omluveni: p.Narovcová, p.Ternbachová,p. Šustová, p.Zabloudilová, p.Pilzová
Hosté:
p.Cvrčková – účetní kancelář, p.Zachat, p.Žilinčár,p. Nermut,
p.Koželuh, zástupce studentů p. Yervand Arzumanyan – požadavek na příspěvek
Program jednání:
1. 45. MATURITNÍ PLES – Výbor informován o průběhu prodeje vstupenek
(celkem k 12.12.2018 bylo prodáno v hodnotě: 81.960,- Kč)
2. Paní Cvrčkové předáno 400,-- Kč od studentů, kteří se účastnili zájezdu
do Chorvatska, ale neuhradili příspěvek SRPŠ, takže vrátili 2 studenti
každý 200,-- Kč.
3. KNIHOVNA – výboru byl předán seznam odborné literatury
vypracovaný vyučujícími odborných předmětů na základě předchozí
žádosti.
Seznam mj. obsahuje roční poplatek na on-line přístup do databáze
technických norem ČSN - částka 6.000,--/rok pro 3 uživatele. Tento
on-line nástroj by vyučující používali přistup k aktualizovaným
normám, se kterými musí pracovat. Schválení přesunuto vzhledem
k nízké účasti na další mimořádnou schůzi SRPŠ.
Seznam potřebné literatury bude předán k zajištění dle dohody
s p. Cvrčkovu přes spřátelený antikvariát, o výsledku bude podána
informace. Bylo domluveno, že vybavení knihovny
4. Student 4. ročníku (Yervand Arzumanyan) přišel požádat Výbor SRPŠ o
sponzorský dar – odměnu pro 3 nejúspěšnější účastníky turnaje ve
stolním fotbale. MS Výbor odsouhlasil pro tyto studenty mimořádnou
odměnu (mimo předem odsouhlasený seznam příspěvků, akcí a
odměn) 3 x poukázka Mall ve hodnotě 200 Kč/poukázka, tato bude

5.

6.

7.
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vyzvednuta , předána a doloženo převzetí - p. Zachat (doloží pro SRPŠ
na další MS v lednu).
Odsouhlaseno po kontrole plateb příspěvků, že konečná částka
příspěvku na Třebešín Camp 2018/2019 je ve výši 19.200 Kč(vyúčtování
od J.Koželuh kdo dostal příspěvek a nehradil do SRPŠ atd. viz. emil
z 04.12.2018) , tato částka bude vyplacena hotově z poklady SRPŠ
deponované ve škola (vstupenky)
Průběžně probíhá urgování úhrad příspěvků SRPŠ na 2018/2019 s tím,
že ke dni konání MS Výboru spolku je zaplaceno: 352 příspěvků,
nezaplaceno: 46, nehradí: 7 (ukončené studium, nechtějí využívat
příspěvků na akce)
Předány originály účetních dokladů od p.Žilinčára na vybavení
KLUBOVNY č. 102 z příspěvku SRPŠ ve výši celkem 20.000 Kč
( 2x sedací souprava, 1x sktříňka pod dřez + dřez, vzdušný hokej,
časopis předplatné Technika a trh a Technický týdeník) + členové
Výboru byli osobně na prohlídce KLUBOVNY a bylo domluveno ještě
přikoupení z dalšího příspěvku SRPŠ skříňka na odkládání nádobí (tak
aby vznikla „mini kuchyňka“ a to jak z estetických důvodů tak z důvodů
bezpečnosti)
Předána Smlouva č. 56 od FAN&TOM, s.r.o. – pronájem Velký sál
Lucerna na 45. MATURITNÍ PLES dne 22.01.2019 za cenu 239.900,- Kč
bez DPH (předběžná cena) , čas: 17h-01h, ples „na klíč“ , zástupce
školy pro organizaci plesu : p.Bareš , dle rozpisu bylo vytištěno a
předáno k prodeji 1350 ks lístků v celkové hodnotě
348.980,- Kč. Vyúčtování plesu proběhne na další MS Výboru v únoru

Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 16. 1. 2019
od 17 hod. ve sborovně školy.
Zapsala: K. Farkašová – předsedkyně z.s.
Kontrola: M. Cvrčková – účetní kancelář PROMIFIN s.r.o.

