Spolek rodi

a p átel školy p i SPŠD, a.s.

Moravská 3
Praha 2

Zápis z lenské sch ze Spolku rodi

a p átel školy p i St ední pr myslové škole dopravní, a.s.
(dále jen Spolek)

konané dne 8. 11. 2016 v objektu SPŠD, a.s., Plze ská 298/217a, Praha 5
P ítomni: viz Listina p ítomných a hosté – Ing. František Novotný, PaedDr. Marie Salajková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu z lenské sch ze
Schválení programu
Projednání a schválení rozpo tu na školní rok 2016/2017
Projednání a schválení finan ních plateb hrazených z prost edk Spolku
Maturitní ples školy
Informace vedení školy
Diskuse a záv r

1. Ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu z lenské sch ze
lenskou sch zi Spolku zahájila hospodá ka Spolku paní Marcela Kone ná v 16.00 hod. 10 p ítomných se
zapsalo do listiny p ítomných. Podle podpis na Listin p ítomných je konstatováno, že dnešní lenská sch ze
Spolku je usnášení schopná.



Zapisovatelem sch ze je paní Marcela Kone ná
Ov ovateli sch ze je paní Barbora Stradiotová a pan Ji í Šimánek

2. Schválení programu
Usnesení 1: lenská sch ze schválila navržený program.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. Projednání a schválení rozpo tu na školní rok 2016/2017
Hospodá ka Spolku paní Marcela Kone ná seznámila p ítomné s výsledkem hospoda ení Spolku ve
školním roce 2015/2016. V pokladn Spolku je k 7. 11. 2016 z statek ve výši 28 873,-K , na b žném ú tu
Spolku je k 7. 10. 2016 z statek ve výši 274 542,08. Zárove byl p edložen plán innosti a rozpo et na
školní rok 2016/2017 a hospodá ka požádala o poskytnutí provozní zálohy na školní rok 2016/2017 ve
výši 150. 000,- K .
Usnesení 2: lenská sch ze schválila plán innosti a rozpo et na školní rok 2016/2017.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení 3: lenská sch ze schválila provozní zálohu ve výši 150 000,-K na školní rok 2016/2017.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
4. Projednání a schválení finan ních plateb hrazených z prost edk Spolku
Paní Salajková informovala p ítomné o p íprav zkvalitn ní výuky t lesné výchovy zakoupením nových
sportovních pom cek do prostor sálu v objektu Motol – zvažované pom cky: na šplh, kruhy a hrazda. ást
sportovního vybavení by bylo hrazeno z finan ních prost edk školy a druhá ást by byla hrazena z finan ních
prost edk Spolku. Finan ní rozpo et sportovního ná adí, které by bylo hrazeno Spolkem (cca 45 000,-K ) je
vyšší než nyní schválená ástka. Hospodá ka Spolku informovala o schváleném p ísp vku (duben 2012) ve
výši 30 000,-K pro objekt Motol (stoly na stolní tenis), která doposud nebyla erpána a byla by použita na
nákup plánovaného vybavení do t locvi ny.
Z tohoto d vodu je požadováno finan ní p ísp vek navýšit o rozdíl mezi schválenou a plánovanou ástkou.
Usnesení 4: lenská sch ze schválila finan ní p ísp vek ve výši 15 000,-K pro objekt Motol na sportovní
pom cky.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
5. Maturitní ples školy
Maturitní ples školy se koná dne 28. 2. 2017 od 19.00 hod. v Lucern . V prodeji jsou již vstupenky k sezení
(300,-K a 280,-K ), a to maturanti a žáci 1. ro ník . Vrácené vstupenky od žák budou dány k volnému, a to
cca po vánocích. Poté budou v prodeji vstupenky na stání (260,-K ). Plesový výbor se schází dle pot eby, jsou
zde ešeny problémy – vystoupení student , tisk šerp, vstupenky, atd. Maturitní ples je po ádán Spolkem.
Pokud p íjem z prodeje vstupenek nepokryje náklady, bude pronájem sálu v paláci Lucerna doplacen
z finan ních zdroj Spolku.
Usnesení 5: lenská sch ze schválila p ípadné doplacení nájmu sálu Lucerny za maturitní ples z finan ních
zdroj Spolku.

Pro: 10
Proti:0
Zdrželi se: 0
6. Informace vedení školy
Ing. František Novotný


Informace o stavebních úpravách v objektu Motol, vým na oken

PaedDr. Marie Salajková
 Školní bufet – široký sortiment – polévky, bagety, pizzy, nápoje
 Dopravní pr zkum – 9. 11. 2016 a 10. 11. 2016 (pod kování žák m za ú ast na DP)
 Maturitní zkoušky – p ihlášky do 30. 11. 2016 (volba cizí jazyk, matematika), 11. 4. 2016 písemná
práce z eského jazyka, od 2. 5. 2016 didaktické testy a od 16. 5. 2016 ústní ást maturitních zkoušek
dle harmonogramu



Studijní výsledky – informace podá t ídní u itel na t ídních sch zkách

7.

Diskuse a záv r

Hospodá ka Spolku paní Marcela Kone ná pod kovala všem p ítomným za ú ast a lenskou sch zi Spolku
v 16:30 hodin ádn ukon ila.

Zapsala: Marcela Kone ná

Ov ovatelé: Barbora Stradiotová

Ji í Šimánek

Zápis byl vyhotoven dne 8. 11. 2016

