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):

21. 2. 2018, 17 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd:

1. F Ternbachová, 2.D Zabloudilová, ,
Pohanková, 4.B p. Vedral, p.Navrátil, 4. D,
Svozilová,
4.F Černíková,

Omluveni:

1.E Kasprik-Firsanova , 3.A Farkašová a p.Pilzová

Host:

Cvrčková – účetní, Bc. Zachat – zást.školy

4.A

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ PLES 2017/2018:
Celkem prodáno 1075 lístů (přímý prodej Ticketpro 101 ks) + 136 volných
škola, sponzoři, firmy ost. CELKEM PRODEJ: 268.094,- CZ
Náklady: příspěvky studenti šerpy, placatky celkem: 23.352 CZK, květiny
nejsou předané- čekáme na vyúčtování, náklady na tisk, prodej lístků :
13928,- CZK vč., faktura FanTom s.r.o. za pronájem Velkého sálu Lucerna:
294.759 CZK vč. DPH, cena je vyšší oproti min.roku je: 10.570,-CZK ,
pí.Cvrčková má ověřit důvod zvýšení ceny do příští schůze VS. CELKEM
NÁKLADY: 332.039,- CZK vč. daně , CELKEM PŘÍSPĚVEK ŠKOLA
: 63.945,- CZK vč. DPH . Tento rok je jeden z nejúspěšnějších v prodeji
lístků za posledních 7 let. MOC DĚKUJEME ZA VÝZNAMNOU POMOC
VEDENÍ ŠKOLY ZA PRODEJ LÍSTKŮ A ORGANIZACI ÚHRAD.
2. Byla doručena faktura od Ticketpro a.s. s vyúčtováním vrácených
vstupenek, vyúčtován přímý prodej z pokladny TP se zaúčtováním nákladů
na tisk, distribuce, poplatky lístky a to celkem: 13928,33CZK a zúčtován
prodej lístků celkem (101 ks) za 25664 CZK,
na účet SRPŠ poukázáno: 11735,67 CZK
3. Ze strany rodičů , byla vznesena námitka proti organizaci plesu ze strany
Fan&Tom s.r.o. – kvalita zajištění ostrahy, uvaděčů a obsluhy personálu
(občerstvení) – arogantní jednání, občerstvení nebylo doneseno, nebylo
ani nabízeno, laxní přístup...
Dále rodiče navrhují: max. délka plexu do 00:00hod /nyní do 01:00h (sál je
prázdný, studenti jsou na vlastních večírcích, kvalita disko programu je
neadekvátní ceně) a aktivně hledat nový prostor pro pořádání plesu od
roku 2021. Výbor má smlouvu na plesy ve Velkém sále Lucerny ve dnech:
21.01.2019 a 21.01.20120.

Organizace plesu by měla být řešena od 3. ročníků školy (studenti
zorganizovat program, propagaci, lístky, moderaci...).
Tyto připomínky byly ze strany VS přijaty a budou se řešit průběžně se
zájmem přeorganizovat ples (místo, program a plánování aktivit).
4. PŘÍSPĚVKY 2017/2018 – prof. Zachat poskytl doplněný seznam žáků.
Díky úsilí školy se seznam neuhrazených příspěvků výrazně redukoval.
Dle dohody s vedením školy, jsou některé příspěvky redukovány
v ekvivalentu výši příspěvku nebo jsou některé příspěvky vráceny (studenti
opustili školu, vzájemná dohoda).
Dále bylo společně se zástupci školy řešeno, jak jinak vybírat příspěvky
SRPŠ bylo dohodnuto, že se ještě toto vyřeší a to do konce tohoto
školního roku
5. Odsouhlasené platby byly odeslány převodem z účtu školy a to: tubusy,
šerpy a stužky (vyúčtováno z lístků)
6. Byla doručena faktura od Fan&Tom s.r.o. za organizaci plesu ve výši
294.759 CZK (zaplacena z bankovního účtu školy).
7. POUKÁZKY – ODMĚNY: předány poukázky jako odměny za akce:
OLYMPIÁDA AJ, BEST IN ENGLISH (výše odměny byla vyplacena dle
úhrad příspěvků)
8. Vzhledem k povinnosti ochrany osobních údajů atd. dle EU – „GDPR“ byl
výbor seznámen s tím, že ze strany školy musí být dán souhlas
s umístěním jejího sídla na adrese školy, dále bude probíhat ve škole audit
GDPR a bude tedy škola úzce o tomto spolupracovat s VS (osobní údaje
studenta poskytnuty VS SRPŠ atd. ve smyslu uvedeného zákona).
9. KLUBOVNA STUDENTŮ – studenti se aktivně zajímají o tento navrhovaný
prostor (donesou si sedací soupravu, vybavení, wifi, PC, koberec, skříňky,
regály….), škola podá příště informaci
10. Navrženo ze strany školy zda by VS SRPŠ přispělo na klubovnu? Toto
stále platí a je na dohodě, jakým způsobem bude příspěvek poskytnut
(předplatné časopisů) a v jaké výši, čeká se na předložení návrhů ze
strany studentů (konvice, kávovar … řešena bezpečnost), ti mají předložit
návrhy a seznámit VS s klubovnou a její koncepcí. Klubovna bude ve
zkušebním provozu, škola podá informace.
Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 21. 3. 2018
od 17 hod. ve sborovně školy.

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

