
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 10. 11. 2016 v objektu SPŠD, a.s., Moravská 3, Praha 2 

Přítomni: viz Listina přítomných a hosté – Ing. Věra Nejedlá (zástupce školy) 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze 

2. Schválení programu 

3. Projednání a schválení rozpočtu na školní rok 2016/2017 

4. Projednání a schválení finančních plateb hrazených z prostředků Spolku 

5. Maturitní ples školy 

6. Informace vedení školy 

7. Diskuse a závěr 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze 

Členskou schůzi Spolku zahájila předsedkyně Spolku paní Veronika Matulová v 16.00 hod. 18 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 Veronika Matulová a paní Martina Šefčíková 

 

2. Schválení programu 

Usnesení 1: Členská schůze schválila navržený program. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

3. Projednání a schválení rozpočtu na školní rok 2016/2017 

Hospodářka Spolku paní Marcela Konečná seznámila přítomné s výsledkem hospodaření Spolku ve 

školním roce 2015/2016. V pokladně Spolku je k 7. 11. 2016 zůstatek ve výši 28 873,-Kč, na běžném účtu 

Spolku je k 7. 10. 2016 zůstatek ve výši 274 542,08. 

Zároveň byl předložen plán činnosti a rozpočet na školní rok 2016/2017 a hospodářka požádala o 

poskytnutí provozní zálohy na školní rok 2016/2017 ve výši 150. 000,- Kč.  

Usnesení 2: Členská schůze schválila rozpočet a poskytnutí provozní zálohy ve výši 150 000,-Kč na 

                        školní rok  2016/2017.                

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 



4. Projednání a schválení finančních plateb hrazených z prostředků Spolku 

Paní Konečná informovala přítomné o přípravě zkvalitnění výuky hodin tělesné výchovy zakoupením nových 

sportovních pomůcek do prostor sálu v objektu Motol – zvažované pomůcky: na šplh, kruhy a hrazda. Část 

sportovního vybavení by bylo hrazeno z finančních prostředků školy a druhá část by byla hrazena z finančních 

prostředků Spolku. Finanční rozpočet sportovního nářadí, které by bylo hrazeno Spolkem (cca 45 000,-Kč) je 

vyšší než nyní schválená částka. Hospodářka Spolku informovala o schváleném příspěvku (duben 2012) ve 

výši 30 000,-Kč pro objekt Motol (stoly na stolní tenis), která doposud nebyla čerpána a byla by použita na 

nákup plánovaného vybavení do tělocvičny. 

 Z tohoto důvodu je požadováno finanční příspěvek navýšit o rozdíl mezi schválenou a plánovanou částkou. 

Usnesení 4: Členská schůze schválila finanční příspěvek ve výši 15 000,-Kč pro objekt Motol na sportovní  

                      pomůcky. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

5. Maturitní ples školy 

Maturitní ples školy se koná dne 28. 2. 2017 od 19.00 hod. v Lucerně. V prodeji jsou již vstupenky k sezení 

(300,-Kč a 280,-Kč), a to maturanti a žáci 1. ročníků. Vrácené vstupenky od žáků budou dány k volnému, a 

to cca po vánocích. Poté budou v prodeji vstupenky na stání (260,-Kč). Plesový výbor se schází dle 

potřeby, jsou zde řešeny problémy – vystoupení studentů, tisk šerp, vstupenky, atd. Maturitní ples je 

pořádán Spolkem. Pokud příjem z prodeje vstupenek nepokryje náklady, bude pronájem sálu v paláci 

Lucerna doplacen z finančních zdrojů Spolku. 

Usnesení 5: Členská schůze schválila případné doplacení nájmu sálu Lucerny za maturitní ples 

z finančních zdrojů Spolku. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

6. Informace vedení školy 

Ing Věra Nejedlá 

 Úpravy ve škole – úpravy vstupního prostoru školy (vymalování a výměna povrchové krytiny) a 

vymalování učeben, odpady - 3. patro 

 Motivační program DP – pro žáky technických oborů a dále Absolventský program  – podmínka: 

dobrá docházka, bez neomluvené absence 

 Dopravní průzkum – 9. 11. 2016 (cca 350 žáků – volno mají dne 22. 12. 2016) 10. 11. 2016 (45 žáků 

– volno mají dne 11. 11. 2016). Volno mají pouze žáci, kteří se dopravního průzkumu zúčastnili. 

 Maturitní zkoušky – přihlášky do 30. 11. 2016 (volba cizí jazyk, matematika), 11. 4. 2016 písemná 

práce z českého jazyka, od 2. 5. 2016 didaktické testy a od 16. 5. 2016 ústní část maturitních zkoušek 

dle harmonogramu – žáci s SPU navýšení časového limitu u písemných částí 

- Možnost přihlášení MATEMATIKA + (přihlášení v lednu 2017, zkoušku vykonávají na spádových 

školách) 

 Závěrečné zkoušky  - 1. 6. 2017 písemná práce, dále praktická zkouška a ústní zkouška (dle 

harmonogramu) 

 Přijímací zkoušky – konají se v dubnu 2017, týkají se i nástavbového studia 



 Akce školy – Štrasburk (studentský parlament) – říjen 2016 – o podzimních prázdninách, Drážďany 

– stáž žáků oboru E, A a AT v době od 9. 10. do 22. 10. 2016 – pochvala za vzornou reprezentaci 

školy  

 „Nebojme se podnikat“ – ukončen projekt oboru Obchodník 

 Souvislá praxe oboru Propagace, Autotronik a Obchodník  

        AT3A, AT3B od 2. 5. 2017 do 26. 5. 2017 

                 OB2 a OB3 od 15. 5. 2017 do 26. 5. 2017  

                 PD1 od 5. 6. 2017 do 16. 6. 2017 

 

 

 

7.  Diskuse a závěr 

 

Předsedkyně Spolku paní Veronika Matulová poděkovala všem přítomným za účast a členskou schůzi Spolku 

v 16:30 hodin řádně ukončila. 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Konečná 

 

 

Ověřovatelé: Veronika Matulová 

 

                         Martina Šefčíková 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 10. 11. 2016 

 

 

 

 

 


