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:

15. 11. 2017, 16.30 h, sborovna školy,
1.E Kasprik-Firsanova, 1.F KajetánaTernbachová, 2.A Svobodová , Šustova,
2.D Zabloudilová, 3.A Farkašová, 3.F Pilzová,
4.A Pohanková, 4.D 4. D, Svozilová, 4.F
Černíková,

Omluveni:

3. D Grymová

Host:

Cvrčková – účetní, prof. Zachat

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. PLES – termín 7.2.2018 – smlouva bude podepsána v následujícím
týdnu, vytištěné vstupenky doručí paní Cvrčková do školy k prodeji. Dle
přání studentů 4. ročník ples „na klíč“ – předtančení Latina, orchestr
Hlavsa, konferenciér Vich, kontaktní osoba za školu prof. Mihulová. Prof.
Mihulové předány podklady k objednání šerp, stužek …. Informace
k plesu: cena kytic pro 4.ročníky příspěvek 500,- CZK,
2. KNIHOVNA – zástupci SRPŠ požádali pana prof. Zachata o zjištění, zda
a kdy jsou otevírací hodiny knihovny. Prof. Zachat předal pí Cvrčkové
1250,-- Kč, které byly vybrány jako zpozdné. DĚKUJEME za POMOC
3. LAND ROVER - 3 studenti školy, kteří vyhráli 2. místo v soutěži Land
Rover se zúčastní mezinárodní soutěže v Abu Dhabi, což je prestižní
akce, kde budou studenti reprezentovat školu, byl odsouhlasem

příspěvek SRPŠ/žák ve výši 5000,--, tedy celkem 15000,-- Kč – předání
zajistí paní Cvrčková.
4. PŘÍSPĚVKY 2017/2018 – prof. Zachat poskytl velmi praktický a
přehledný seznam žáků – zaplatil, nezaplatil a které akce podporované
SRPŠ se zúčastnil. Neuhrazena je cca 1/3 příspěvků, třídní profesoři a
zástupci SRPŠ v rámci třídních schůzek informovali rodiče, urgovali
platbu a informovali, že žáci, kteří nemají uhrazen příspěvek
nemohou čerpat. Ti žáci, kteří příspěvek neuhradí, budou žádáni o
vrácení příspěvku, který proběhl na TTT v září. Ze stejného důvodu
zatím (cca do začátku prosince) odloženo vyplacení příspěvku
Chorvatsko. Se zástupci školy dohodnuto, v případě průběžných
nástupů studentů ke studiu, bude příspěvek SRPŠ vybírán hotově
k rukám sektretářky školy, uložen v trezoru a vyúčtován účetní z.s.
5. STUDOVNA – škola požádala o dotaci na studovnu, pokud bude
přidělena, škola by požádala SRPŠ o jinou formu příspěvku – např.
předplatné časopisů apod. – bude upřesněno.
6. SRPŠ bylo požádáno o proplacení startovného soutěž PIŠKVORKY – 2
týmy – 2 x 220,-- Kč – odsouhlaseno, na místě proplaceno – převzala
prof. Mihulová.
7. Dále odsouhlasen příspěvek SRPŠ formou poukázek ve výši 1000,-- Kč
– soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY.

Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 13.12. 2017
od 17 hod. ve sborovně školy.

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

