
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 7. 11. 2017 v objektu SPŠD, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 

Přítomni: viz Listina přítomných a hosté – Ing. František Novotný, PaedDr. Marie Salajková 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze 

2. Schválení programu 

3. Projednání a schválení rozpočtu na školní rok 2017/2018 

4. Maturitní ples školy 

5. Školská rada 

6. Informace vedení školy 

7. Diskuse a závěr 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze 

Členskou schůzi Spolku zahájila hospodářka Spolku paní Marcela Konečná v 16.00 hod. 8 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 

 Ověřivateli schůze je paní Barbara Stradiotová a paní Erika Kollová 

2. Schválení programu 

Usnesení 1: Členská schůze schválila navržený program. 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

3. Projednání a schválení rozpočtu na školní rok 2017/2018 

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

školním roce 2016/2017. V pokladně Spolku je k 7. 11. 2017 zůstatek ve výši 1 289,-Kč, na běžném účtu 

Spolku je k 6. 10. 2017 zůstatek ve výši 271 896,12. Zároveň byl předložen plán činnosti a rozpočet na 

školní rok 2017/2018 a hospodářka požádala o poskytnutí provozní zálohy na školní rok 2017/2018 ve 

výši 150. 000,- Kč.  

Usnesení 2: Členská schůze schválila plán činnosti a rozpočet na školní rok 2017/2018.             

Pro: 8  

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení 3: Členská schůze schválila provozní zálohu ve výši 150 000,-Kč na školní rok 2017/2018. 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 



5. Maturitní ples školy 

Maturitní ples školy se koná dne 28. 2. 2018 od 19.00 hod. v Lucerně. Vstupenky k sezení (300,-Kč a 280,-Kč) 

jsou již v prodeji, dne 6. 11. 2017 byly předány žákům maturitních ročníků a žákům 1. ročníků. Vrácené 

vstupenky od žáků budou dány k volnému, a to cca po vánocích. Poté budou v prodeji vstupenky na stání 

(250,-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: 8 

Proti:0 

Zdrželi se: 0 

6. Školská rada 

Ing. Novotný 

Dne 7. 11. 2017 (Motol) a 14. 11. 2017 (Moravská) se konají volby členů do školské rady za zákonné zástupce 

nezletilých žák a zletilé žáky školy. 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.  

Má celkem 6 členů – 2 členy za zřizovatele, 2 členy za rodiče, 2 členy za pedagogy. 

Školská rada je volena na 3 roky. 

Kandidáti do školské rady se mohli přihlásit do 3. 11. 2017 12 hodin. 

Kandidáti: Řeháková Šárka, Řehák Daniel (AT1B) - škola Moravská 

                   Kollová Erika, Koll Filip (A1A) – škola Motol 

7. Informace vedení školy 

PaedDr. Marie Salajková 

 Informace o maturitních zkouškách  

 Vybavení školy – datové projektory 

 Školní jídelna – v prostorách vozovny Motol, výběr ze 3 jídel 

 Školní bufet   

 Dopravní průzkum – žáci mají volno dne 21. 12. 2017 (jen kdo se účastnil dopravního průzkumu) 

 Ředitelské volno – 22. 12. 2017 

 Pilotní program – studijní obor INFORMAČNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – možnost po 3 letech 

studia získat výuční list a pokračovat ve studiu –   dále získat maturitní zkoušku 

 

8. Diskuse a závěr 

Hospodářka Spolku paní Marcela Konečná poděkovala všem přítomným za účast a členskou schůzi Spolku 

v 16:30 hodin řádně ukončila. 

Zapsala: Marcela Konečná 

Ověřovatelé: Barbara Stradiotová 

                         Erika Kollová 

 

Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2017 



 

 

 

 

 


