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):

15. 3. 2017, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1.A Svobodová, Šustová,2.A Farkašová, 2.B
Kopecká, Malát, 2.D Grymová, 3.A Pohanková, 3.B
Navrátil,3.D Svozilová, 3.F Černíková, 4.A Štefek,
4.B Blechová, 4.E Kondačová, 4.F Jančálek,

Omluveni:

Pohanková

Účetní:

Cvrčková

Přítomní zástupci školy:

Ing. Nermut, Ing. Kouřil , prof. Zachat

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. PLES – vyúčtování:
Ing. Kouřil informoval přítomné o prodeji lístků a přímých nákladech –
rekapitulace:
-

ve škole se prodalo 908 lístků v hodnotě 259.980,--Kč

-

TicketPro prodalo lístky v hodnotě 11.595,-

-

CELKEM PRODEJ : 271.575,- Kč

Přímé náklady:
-

placatky 15.222,-- Kč

-

šerpy 9.915,--Kč

-

květiny pro 1. ročníky 800,--Kč

CELKEM : 25.937,- Kč

-

FAKTURA PLES zaplacena ve výši: 284.189,- Kč

CELKEM : - 38.551,-Kč
Částka 38.551,- Kč uhrazena z příspěvků spolku
-

Ing. Kouřil předal Výboru částku 134.043,- Kč jako zbylou část po úhradě
přímých nákladů z částky za lístky od doby prosinec – únor (159.980,- Kč) ,
v prosinci předána částka ve výši 100.000,- Kč, která byla uložena na
bankovní účet spolku. Zbylé lístky, které nejsou prodané Výbor
zkontroloval jejich počet a jsou uloženy u externí účetní firmy.

2. Paní Blechová donesla ukázat placatku, které maturanti dostali s tím, že byly
poškrábané. Placatky se objednávají již několik let u stejné společnosti a
stížnost byla poprvé, paní Cvrčková bude žádat opravu faktury a při té
příležitosti vznese stížnost abychom zamezili opakování v následujících
letech.

3. Následně byla dle schválených výdajů vyplacena odměna Ing. Kouřilovi za
organizaci 2000,-- Kč

4. Hotově byla uhrazena částka schváleného příspěvku ve výši 3.300,- Kč na
projekt „BRNO veletrh“

5. Celkový počet voucherů pro „vyplacení“ odměn je k dnešnímu dni 38 ks
v nominální hodnotě 100,-Kč/ks

6. Na schůzce předáno 25ks voucherů v částce 2500,-Kč k rukám T.Zachata –
odsouhlasený projekt „Matematický klokan“

7. Zůstatek voucherů v pokladně spolku k 15.3.2017 : 13ks á 100,- Kč

8. Pokladní oznámila Výboru, že dle předem schváleného plánu projektů bylo na
základě emailem zaslaných podkladů uhrazeno z části příspěvků Domova
mládeže při SPŠ Třebešín faktury na volnočasové aktivity ubytovaných
studentů na internátu ve výši celkem: 25.763,- Kč (výtvarné potřeby, vybavení
fitness, knihy

9. Zástupce školy T.Zachat předal Výboru originál došlé pošty pro spolek –
faktury ples - FanTom, faktura za tubusy na maturitní vysvědčení – P.Lotecki,
dvě chybějící faktury z roku 2015 a dále požadavek na proplacení
příspěvku/předání odměn – projekt „ Lyžařský kurz – 2.ročníky“ – účetní uhradí
po vyúčtování pronájmu lyží a vybavení, které pravidelně sestavují vyučující,
kteří vedou sklad se sportovními potřebami spolku

10. Bylo dohodnuto, že termíny schůzek v dubnu a květnu se zruší a sejdeme se
až 7.6., a to jako obvykle v 17 hodin ve sborobně školy.

11. Byla dohodnuta inventura knihovny učebnic a lyží, a to takto:
Před třídními schůzkami 5.4. v 17 hodin sraz ve vrátnici školy, prof. Zachat
zajistí vstup a přítomnost zodpovědných profesorů a vyzvedne rodiče.
Lyže: Svobodová, Navrátil, Svozilová – paní Svozilová dá zprávu
Knihovna: Grymová, Blechová, Šustová – paní Blechová dá zprávu
Vzhledem k předchozím informacím o stavu fondu knihovny učebnic
dohodnuto, že 7.6. bude ing. Nermut informovat o potřebě doplnění učebnic,
bude projendáno a dle možností spolku budou učebnice zakoupeny.

12. Protože stále chybí zástupci některých tříd ve Výrobu SRPŠ, bylo dohodnuto,
že v rámci třídních schůzek navštívíme třídy, kde není zástupce a pokusíme
se je získat, a to takto:
1.B Šustová
1.D Svozilová
1.F Svobodvá
3.E Farkašová
Ing. Nermut přislíbil, že třídní profesoři budou informováni

13. Zatím nedořešeno – na minulé schůzce Ing. Zachatovi předán seznam žáků, u
kterých bylo požadováno vrácení příspěvků SRPŠ pro tento školní rok. SRPŠ
pro vrácení potřebuje písemný podklad – žádost rodičů. Prof. Zachat předá
třídním učitelům, aby bylo dořešeno, vysvětleno a vráceno na základě
písemných dispozic. Výbor prosí o zprávu co nejdříve k rukám externí účetní.

14. Praxe studentů u firem – zástupce školy vysvětlil představu o zajišťování praxí
v následujících letech s tím, že škola by chtěla mít dostatečný počet míst
nejlépe pro všechny žáky. Škola je v jednání s několika společnostmi a je
snahou smluvně podchytit pravidelnou praxi studentů, časově jsou tato
jednání náročná tzn. smlouvy budou nejdříve uzavřeny na šk. rok 2017/2018.
V současné době zajišťuje část praxí škola, větší část si zajišťují studenti
(rodiče). Zástupci tříd byli požádáni, aby, pokud mají možnost, informace kontaktovali školu – vedení – o možnosti zajištění praxí pro naše studenty
s tím, že by škola vstoupila v jednání, podepsala smlouvu – a tak rozšířila
možnost zajištění praxí pro následující roky.

15. Zástupci tříd byli seznámeni s postupem v případě nevhodného chování
studentů. Velká pozornost je věnována i prevenci a okamžitému podchycení
nevhodného chování již v prvopočátku. Škola efektivně aplikuje program
prevence v úzké spolupráci s vyučujícími tak, že jsou v rámci výuky tyto jevy
okamžitě zapisovány do elektronické třídní knihy a obratem řešeno s vedením
školy dle závažnosti přestupku. Jakmile je „problém“ identifikován, sejde se
Výchovná komise, která situaci neprodleně řeší a to ve složení: žák,
rodič/zákonný zástupce, třídní vyučující, vedení školy, výchovná poradkyně a
popř. psycholog/psychiatr dle závažnosti a potřeby.

16. Příspěvek – školní rok 2017/18 – byl jednohlasně odsouhlasen příspěvek na
příští školní rok – 750,- Kč – pokud školu navštěvuje více studentů jedné
rodiny, platí příspěvek jen jednou – pravidlo – platí nejmladší. Škola přislíbila
na začátku roku tisk a distribuci dispozic pro platbu příspěvků přímo na účet
SRPŠ.

17. Předsedkyně převzala razítko spolku s novými kontaktními údaji a IČ
s označením č. 1 a pokladní s označením č.2.

Další Mimořádná schůze rady SRPŠ se bude konat dne 7. 6. 2017 od 17.00 ve
sborovně školy.

Zapsala: Farkašová – předsedkyně z.s.
Zkontrolovala: Cvrčková - podkladní

