SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY SPŠ V PRAZE 101, NA TŘEBEŠÍNĚ 2299

Zápis z jednání Rady sdružení
Schůze (den, místo, čas):

14. 01. 2015, 17.00 h, sborovna školy,

Přítomní zástupci tříd: pí. Blechová – 2.B, pí. Svozilová 1.D, pí.Černíková 1.F, Ing. Karabina
4.F, Ing. Toulec 4.D, pí. Janovská 4.B, pí.Pohanková 1.A, Bc. M. Jančálek 2.F, Mgr. B. Bousová
– 3.A, předsedkyně, M.Cvrčková – PROMIFIN s.r.o. – účetní, ekonomický a právní servis
Přítomní zástupci školy: Ing. Jahoda – zást. ředitele SPŠ, Ing. Kouřil – vyučující (organizace
plesu ve škole)

Program jednání:
1. Informace od M. Cvrčkové o úhradě faktury za dopravu BUS na školní akci TTT ve výši
4500 Kč (bankou 6. 1. 2015)
2. Dotaz na možnost příspěvku do tomboly – maturitní ples od centra zdraví – poukazy,
byl vyřešen kladně a tyto poukazy budou předány na další schůzce SRPŠ
3. Školou předána darovací smlouva ze dne 03. 12. 2014 na pořízení vybavení pro DM
(nákup září a říjen 2014) podepsáno 2x (1xzpět škola, 1x SRPŠ) celkem 30982 Kč,
příloha rozpis majetku
4. Škola doložila částku 6990 Kč – poplatky pronájem učebnic do pokladny SRPŠ
5. Ing. Jahoda – vyplacena záloha na hory 2. skupina ve výši 6000 Kč v hotovosti
z pokladny SRPŠ
6. Ing. Jahoda – předána faktura k úhradě od IES, BRNO ze dne 2. 1. 2015 – správní
poplatek za období 1-12 2015 ve výši 24132 Kč
7. Školou předán doklad k akci 3D – občerstvení jídelna škola ve výši 998,20 – hrazeno
hotově v rámci pokladny SRPŠ ve škole
8. Placeno hotově z vybraných financí za ples (Ing. Kouřil) záloha na hory skup. I. (prf.
Bareš) k rukám Ing. Jahody ve výši 5800 Kč
9. Doplacení do pokladny SRPŠ deponované na sekretariátu školy pro proplácení
schválených soutěží a akcí ve výši 3000 Kč (hrazeny soutěže a akce, které do této
zálohy nepatří) – placeno z fin. prostředků vybraných za lístky ples
10. Schváleno radou SRPŠ – uvolněny lístky na ples s NULOVOU sazbou pro členy po 2 ks,
zbylé jsou hrazeny
11. Celkem zatím prodáno cca 300 lístků, Ing. Kouřil vloží na BU SRPŠ u ČSOB Praha 2, Ing.
Kouřil přislíbil, že budou ještě rozvěšeny plakáty, které nechala rada SPRŠ vyrobit a
nejsou např. umístěny stále ve třídách a studenti netuší, kdy je ples atd.!! Ing. Kouřil
přislíbil tedy nápravu a dále, že upozorní i třídní učitele kde jsou k prodeji lístky vč.
lístků na tombolu
12. Řešena organizace plesu členy SRPŠ – org. TOMBOLY se přihlásila pí. Pohanková
(převzetí darů, evidence, příprava na předání, převoz na ples a organizace předávání)
+ přihlášeny další členky spolku s nabídkou pomoci, detailně se vyřeší na příští
schůzce 18. 2. 2015
13. Sdružení dle novely zákona je nyní zapsáno ve spolkovém rejstříku s tím, že svoje
stanovy musí přizpůsobit novým zákonným podmínkám do tří let, tzn. nyní nejpozději
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do roku 2017. S odvoláním na novelu byla rada SRPŠ seznámena (p. Cvrčková)
s jednotlivými pasážemi, kterých se změna týká.
Bylo dohodnuto, že v příštích schůzkách (mimo před a po plese) se této problematice
budeme věnovat a vyřešíme již detaily.
14. Některé členky SRPŠ poukázaly na to, že by mělo sdružení řešit přímo ze své podstaty
problémy žáků s vyučujícími. Způsob oznámení problému a následné reakce bude
řešena na další schůzce vzhledem k časovým důvodům
15. pí. Cvrčková požádala zástupce školy – Ing. Jahodu o možnost pravidelného zasílání
emailem min. 3 dny předem požadavků na úhrady v hotovosti, tak, aby byla možnost
ze strany PROMIFIN s.r.o. připravit potřebné dokumenty (pokladní doklady) a nebyl
tak pozdržen chod schůzky
16. zástupkyně rodičů nových ročníků požádaly SRPŠ o sestavení seznamu software,
která platí SRPŠ a je volně k dispozici studentům, kteří o tom však neví nebo se
neinformují, Ing. Jahoda přislíbil pomoc s rozšířením těchto informací (upozornění
dotyčných vyučujících studenty)
17. Další schůze rady SRPŠ se bude konat dne 18. 02. 2015 od 17.00 ve sborovně školy.
Zapsala: M. Cvrčková
Kontrola: B. Bousová

