Zápis ze schůze dne 11. 10. 2016

Přítomni:
Omluvení:
Hosté:

p. Trabalka, Ing. Liga, Mgr. Roudnická, Ing. Ulip, paní Švarcová‚
Mgr. Sklenářová
Ing. Kottek
Mgr. Horová, Mgr. Křesťanová, Mgr. Morongová, Ing. Freibergová

Program zasedání:
1. Maturitní plesy:
plesová sezóna SPŠ Děčín – 2017
Maturitní plesy jsou naplánované na základě přání studentů a třídních učitelů na pátek 27. 1.
2016 a 28. 1. 2016, tzn. za sebou jdoucí dny. Počet maturujících studentů na jednotlivé plesy
30 a 60. Doposud plánované plesy měly od sebe časový odstup konání.
Varianty řešení zajištění plesů:
a) na každý ples složí třídy(a) vratnou zálohu ve výši 30.000,-Kč na účet spolku (do 30.10.2016),
po finančním vyúčtování plesu uplatní své náklady včetně zálohy k proplacení ze zisku plesu

b) třídy (a) nesloží žádnou zálohu na účet spolku, spolek bude zajišťovat ples z vlastních
prostředků, a případnou ztrátu uhradí
c) třídy si ples zorganizují a zabezpečí na vlastní náklady svým jménem, spolek nebude
vystupovat jako organizátor a jako účastník smluv, termín plesu smluvně postoupí
organizátorům. Třídy si můžou najmout agenturu, která vše bude organizovat svým jménem.

2. Diskuse o variantách
diskuse se zúčastnili všichni přítomní. Třídní učitelé tříd 4TZ, S4 a E4 si vybrali variantu a), na
které se shodli i členové výboru. Mgr. Horová upřednostňovala variantu b).
Hlasování:
Varianta a)

Pro

5 členů

Proti

1 člen

Nehlasoval

Varianta vzešlá z diskuse:
Z diskuse a na základě hlasování je schválena varianta a).
Třídní učitelka tříd 4AB Mgr. Horová si po výsledku hlasování požádala o termín na
rozhodnutí do 30. 10. 2016.

0

3. Schvalování žádostí:
- schválena žádost Ing. Turanské na akci Technodays (akce trvá 3 dny) – 220,-- Kč
na 1 žáka (účast 9 žáků)
- schválena žádost PaedDr. Svrčinové – exkurze do děčínské synagogy - 20,-- Kč
na 1 žáka
- schválena žádost o příspěvek na exkurzi v Praze – jízdné + MHD pro 11 žáků
- schválena žádost Dr. Svrčinové o příspěvek 40,-- Kč na 1 žáka na divadelní
představení „Divadelní cestopis“
- schválena žádost o motivační příspěvek pro žáky s výbornými studijními výsledky
oborů Elektrotechnika, Stavebnictví a Strojírenství, kteří mají možnost vykonat
v průběhu desetidenní provozní praxe 3. ročníků svářečský kurz (studijní prospěch
1 – 1,5 – příspěvek 2000,-- Kč a prospěch 1,6 – 2,00 – příspěvek 1000,-- Kč)
- schválena žádost Ing. Drdkové o příspěvek 1500,-- Kč na dopravu a občerstvení žáků
při akci „Robosoutěž 2016“ pro SŠ (účast 3 žáků třídy 3Z)
- schválen příspěvek Ing. Novotné v částce 2292,-- Kč pro žáky, kteří se zúčastní
soutěže „Logistik Junior SŠ“ – dvoudenní akce (doprava, ubytování…)
- schválena žádost Mgr. Roudnické o příspěvek na LVVZ – 100,-- Kč na žáka
- schválena žádost Mgr Horové o příspěvek na akci „Literární cestopis“ v částce
20,-- Kč na 1 žáka
- schválena žádost RNDr. Vlčkové o příspěvek 240,-- Kč – startovné na oblastní kolo
Pišqworek
- schválena žádost Mgr. Sklenářové a Mgr. Fridrichové o 5000,-- Kč na adaptační kurz
pro žáky 1. ročníků (příspěvek na dopravu)

Příští schůzka se uskuteční 15. listopadu 2016 v 15:30 h. – středisko‚ Čs. armády
- sborovna

Zapsala. Mgr. Jana Roudnická, Jana Švarcová
V Děčíně dne 13. 10. 2016

