Spolek rodičů a přátel školy při SPŠD, a.s.
Moravská 3
Praha 2

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
(dále jen Spolek)
konané dne 6. 4. 2016 v objektu SPŠD, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5

Přítomni: viz Listina přítomných a hosté – PaedDr. Marie Salajková (zástupce ředitele školy)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze
Schválení programu
Projednání výsledku hospodaření za uplynulé období
Projednání finančních plateb hrazených z prostředků Spolku
Maturitní ples školy
Informace vedení školy
Diskuse a závěr

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze
Členskou schůzi Spolku zahájil místopředseda Spolku pan František Dolský v 16.00 hod. 10 přítomných se
zapsalo do listiny přítomných. Podle podpisů na Listině přítomných je konstatováno, že dnešní členská schůze
Spolku je usnášení schopná.



Zapisovatelem schůze je paní Marcela Konečná
Ověřovateli schůze je paní František Dolský a Šárka Hlochová

2. Schválení programu
Usnesení 1: Členská schůze schválila navržený program.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. Projednání výsledku hospodaření za uplynulé období
Hospodářka Spolku paní Marcela Konečná seznámila přítomné s výsledkem hospodaření Spolku v roce 2015.
Daňové přiznání za rok 2015 bylo odevzdáno dne 31. 3. 2016 na Finanční úřad pro Prahu 2. Celkový výsledek
hospodaření za rok 2015 : členské příspěvky celkem 152 000 Kč, tržby celkem 334 000 Kč, výnosy celkem
470 000 Kč. Náklady celkem 462 000 Kč.

Usnesení 2: Členská schůze schválila zprávu o hospodaření Spolku za rok 2015.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Vyúčtování finančních prostředků:



Moravská – příspěvek ve výši 30 000 Kč na rekultivaci školního dvoru byl v červnu 2015 vyčerpán.
Motol – příspěvek ve výši 30 000 Kč a 15 000 Kč. Vyčerpáno 16 098 Kč na váhu od firmy FITHAM.

Rok 2016




Pokladna k 5. 4. 2016
29 578 Kč
BÚ k 8. 3. 2016
320 924,48
Záloha ve výši 150 000 Kč (zatím vyzvednuto z BÚ 100 000 Kč)

 Hospodářka Spolku paní Marcela Konečná navrhla, aby každé finanční plnění nad 10 000 Kč bylo
schvalováno členskou schůzí.

Usnesení 3: Členská schůze schválila, že každé finanční plnění nad 10 000 Kč bude předkládáno ke schválení
členské schůzi.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
4. Finanční odměny ze SRPŠ
Prospěchové odměny v pololetí (bude vyplacena žákovi, který nemá sníženou známku z chování a
neomluvenou absenci)
 za prospěch
 Nejlepší žák třídy s vyznamenáním - 300 Kč
 Nejlepší žák třídy s prospěchem prospěl – 200 Kč
 Nejlepší žák školy (objekt Motol, Moravská) – 500 Kč
 za docházku
 žák třídy s nulovou absencí – 200 Kč
 žák třídy s nejlepší docházkou – 100 Kč
Finanční příspěvky ze SRPŠ




Startovné na soutěže – v plné výši
Třídnímu kolektivu na společnou akci (doprava na výlet, vstupné na kulturní akci, apod.) – maximálně
100 Kč na osobu – dle uvážení a schválení zástupce ředitele školy nebo ředitele školy
Příspěvek na LVVZ, adaptační kurz, sportovní činnost, maturitní ples, mimořádné odměny pro žáky za
práci pro školu (doprava, věcné odměny, materiál na aktivity, soutěže) – dle uvážení a schválení
zástupce ředitele školy nebo ředitele školy

5.

Maturitní ples školy

Maturitní ples školy se konal dne 24. 2. 2016 v Lucerně. Náklady na maturitní ples byly celkem 291 158 Kč, za
prodej vstupenek se utržilo celkem 295 190 Kč. Zisk z maturitního plesu ve výši 4 032 Kč byl vložen na BÚ.
6. Informace vedení školy
PaedDr. Marie Salajková







Jazyková škola – jednoleté pomaturitní studium AJ – školné 18 500 Kč. Novinka – možnost skládat
Cambridge Exams v naší škole.
Dopravní průzkum – 13. 4. – účastní se 1. a 2. ročníky (volno za účast na dopravním průzkumu dne
2. 5. 2016)
Plánované opravy – výměna oken v hlavní budově
Využití prostředků z fondu Rady rodičů
Maturitní zkoušky – rozpis MZ na webových stránkách školy, od 2. 5. 2016 státní část, od 16. 5. školní
část MZ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – 3. 6. 2016 vozovna Střešovice

7. Diskuse a závěr

Místopředseda Spolku pan František Dolský poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi Spolku
v 16:30 hodin řádně ukončil.

Zapsala: Marcela Konečná

Ověřovatelé: Šárka Hlochová

František Dolský

Zápis byl vyhotoven dne 6. 4. 2016

