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):

14.11. 2018, 16.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1. D Narovcová , 2.F Ternbachová,
3. D Zabloudilová, 4. A Farkašová, 4.D Grymová,
4.E Kováč4.F Pilzová

Omluveni:

Grymová, Šustová

Host:

účetní Cvrčková, Zachat,

Program jednání:
1. PLES – prof. Barešovi – organizační zajištění škola + kontaktní osoba pro
Lucernu předán kontakt na Lucernu. Stužky, šerpy, kytky, placatky apod.
bude dohodnuto s prof. Zachatem. Odsouhlasena orchestr Hlavsa,
předtančení Latina, konferenciér Vich – smlouva bude podepsána do
konce týdne (Farkašová). VSTUPENKY (v hodnotách KČ 350,--, 280,--,
220,--) budou dodány do školy k prodeji do konce listopadu – lístků bude
vytištěno 1200 (v předchozích letech nebyly využity – dotisk možný
obratem).
2. Bylo odsouhlaseno, že vstupenky z plesů z předchozích let mohou být
skartovány a takto lze naložit po plesech v následujících letech.
3. Poukázky Mall zajistí paní Cvrčková v následujících dnech a zajistí
doručení do školy – předání.
4. Byla předložena žádost prof. Šindeláře na příspěvek na vybavení motorové
laboratoře, které prof. Šindelář s kolegy a studenty věnuje čas a úsilí a tato
laboratoř bude sloužit k výuce a mohou ji studenti využít pro zpracovávání

svých maturitních prací. Byl odhlasován příspěvek na vybavení (nové díly
na motory) ve výši 20.000,-- Kč – čerpání bude dohodnuto s paní účetní.
5. Odsouhlaseny příspěvky na aktualizovaný seznam školních akcí – seznam
přístupný na stránkách školy.
6. Odsouhlasen nákup odborné účetní literatury ve výši 500,-- pro potřeby
účetní.
7. Byl zrušen účet SRPŠ u České spořitelny, který již delší dobu nebyl
využíván.
8. Odsouhlaseno vrácení příspěvků SRPŠ (v plné výši 750,--) dvěma
studentům, kteří ze školy odešli (velmi brzy po nástupu)
9. Předána darovací smlouva na již schválené akce (školní trička – 10.094,--,
Chorvatsko 13.000,-- lékárnička – participace 1674,--).
10. Na výroční schůzi přítomni informováni o aktivitách SRPŠ.
Z řad rodičů vznesen nespokojenost se zajištěním fotografií z předchozího
plesu a žádost lepšího zajištění na připravovaném plesu. Zástupci školy
předán kontakt na fotoateliér. Co se týče fotek z předchozích let, možno
doobjednat on-line na promoce.cz nebo si zavolat do ateliéru – v případě
bližšího zájmu kontakt podá paní Farkašová.
11. Prof. Zachat předal výboru seznam uhrazených příspěvků – děkujeme
škole za párování plateb a zpracování v přehledné tabulce.

Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 12. 12. 2018
od 17 hod. ve sborovně školy.

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

