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:

21. 3. 2018, 17.00 h, sborovna školy,
1.F Ternbachová, 2.D Zabloudilová, 3.A
Farkašová, 3.D Grymová 4.B Navrátil, 4. D,
Svozilová, 4.F

Omluveni:

Černíková, Pilzová, Cvrčková

Host:

Zachat, Koželuh

………………………………………………………………………………………………….
Program jednání:
1. Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 3700,-- Kč na exkurzi Vodní dílo
Štěchovice – 37 účastníků – 100/student – bude vyplaceno hotově po
Velikonocích (a po upřesnění jedné platby SRPŠ) – seznam a žádost
předložena.
2. Odsouhlasený příspěvek na „protidrogový vlak“ bude vyplacen
dodatečně také po Velikonocích.
3. Předložena Žádost o příspěvek jarní Třebešín Technology Tour
19. + 20. 4. 2018, příspěvek 4400,-- bude vyplacen po předložení
seznamu účastníků (44 studentů, 100/student) – schváleno na začátku
školního roku, faktura za dopravu.
4. Poukázky – odměny soutěže. Prof. Zachat informoval o čerpání
poukázek za jednotlivé soutěže (Olympiáda AJ – 2600,--,
Best in English 2000,-).

Prof. Zachat zašle e-mailem počet potřebných poukázek – jedná se o
poukázky na již schválené akce.
4. Zástupci školy předvedli členům Výboru SRPŠ místnost, kde je klubovna
a informovali o způsobu vybavení (možnost vyrobit části nábytku v rámci
školy ..). Studenti dají návrhy, které časopisy by v klubovně chtěli mít a
na základě návrhu SRPŠ v budoucnosti přispěje např. na předplatné
časopisů apod.
5. Příspěvek knihovna – prof. Černá připraví seznam na obnovu fondu
četby k maturitě, odsouhlasení výše příspěvku bude řešeno po
předložení seznamu – nákladů na některé příští schůzi.
6. Lyžařský výcvik – odsouhlasený příspěvek 200/osoba – 47 studentů – tj.
9400,-- bude vyplaceno hotově po předložení seznamu.
7. Paní Grymová přednesla žádost 3. ročníků s tím, že by chtěli být
informováni o podmínkách, kdy ples není objednán na „klíč“.
Dohodnuto, že paní Farkašová pošle podmínky Lucerny, studenti 3.
ročníků zváží svůj záměr, možnosti v rámci finančního limitu, který
vychází z rozdílu v případě objednávky na klíč nebo ne a na Mimořádné
shůzi SRPŠ 13.6. bude vyjasněno, jakou formou budeme ples v příštím
školním roce objednávat.

Další Mimořádná schůze Výboru SRPŠ se bude konat dne 25. 4. 2018
od 16.30 hod. ve sborovně školy.

Zapsala: K. Farkašová – předsedkyně z.s.

