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Zápis schůze Rady Spolku rodičů a přátel školy při Střední 
zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s.                              

 

Datum konání schůze: 8. února 2022 

 

I. 

Dne 8. února 2022 se uskutečnila online schůze Rady Spolku rodičů a přátel školy při Střední 
zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s. (dále jen "spolek") za účasti členů uvedených na připojené 
prezenční listině.  

Schůzi zahájila svolavatelka paní Michaela Burdková a seznámila přítomné členy s programem schůze.  

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 

 

II. 

Program schůze 

Na programu jednání členské schůze Rady byly tyto body: 

1. Úvodní informace – předsedkyně spolku 
2. Projednání žádostí o příspěvky na aktivity školy 
3. Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/2021 a předložení účetní závěrky k 31. 12. 2021 
4. Návrh na zřízení účelových fondů spolku   
5. Schválení výše členských příspěvků pro školní rok 2022/2023 
6. Různé 

 

     Všichni přítomní členové jednomyslně schválili:  

a) schválení programu schůze Rady spolku – bez připomínek, schváleno - 100 % hlasů 
přítomných členů 

b) schválení zapisovatele, a předsedajícího: 

paní Lucie Hanušková – zapisovatel 

             paní Michaela Burdková – předsedající 

- schváleno 100 % hlasů přítomných členů 

c) schválení ověřovatele zápisu – pan Jaroslav Hájek – schváleno 100 % hlasů přítomných členů 
 

Předsedající po 15minutové čekací lhůtě konstatovala přítomnost 7 členů Rady spolku, čímž 
prohlásila schůzi za usnášeníschopnou. 
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III. 

Projednání žádostí o příspěvky na aktivity školy 

 

Předsedající přednesla přítomným požadavky Střední zdravotnické školy, 5. května, Praha 4, vůči 
spolku na financování, zaslané prostřednictvím paní Vladimíry Šikýřové. 

Žádost kabinetu angličtiny o příspěvek 65 550 Kč na zkoušku FCE pro talentované žáky přednesl 
pan Tomáš Niederhafner. 

Žádost oboru Nutriční asistent o příspěvek na přístroj InBody s příslušenstvím 200 000,- Kč 
představila vedoucí oboru paní Lenka Vysoká. Dále informovala přítomné o souběžně podané 
žádosti o  dotaci na uvedený přístroj InBody a příslušenství Magistrát hlavního města Prahy 
(MHPM) v rámci výzvy Podpora vzdělávání. Pokud by bylo žádosti o dotaci ze strany MHMP 
vyhověno, škola by nečerpala příspěvek z fondu SRPŠ. 

 

SCHVÁLENO     

Žadatel Požadavek Částka v Kč Schváleno Datum 
projednání 

kabinet fyziky pomůcky 7 000,00 ANO 08/02/2022 

obor Zdravotnické lyceum doprava exkurze ČEZ 14 000,00 ANO 08/02/2022 

katedra anglického jazyka příspěvek na zkoušku FCE  65 550,00 ANO 08/02/2022 

obor Nutriční asistent přístroj InBody 200 000,00 ANO 08/02/2022 

CELKEM   286 550,00     

     

     

NESCHVÁLENO     

Žadatel Požadavek Částka v Kč Schváleno 
Datum 

projednání 

třída 1. LA exkurze, výstavy 8 400,00 NE 08/02/2022 

třída 2. LA exkurze, výstavy 8 700,00 NE 08/02/2022 

třída 3. LA exkurze, výstavy 7 200,00 NE 08/02/2022 

škola mikrovlnná trouba 1 899,00 NE 08/02/2022 

CELKEM   26 199,00     

 

Odložen byl požadavek na zakoupení mikrovlnné trouby. Žádost předloží v požadovaném 
formátu, paní Vladimíra Šikýřová. Vzhledem k požadované částce do 20 tis. Kč bude o žádosti 
rozhodnuto na úrovni Výboru spolku (tato varianta byla schválena 100 % hlasů přítomných členů). 

Žádost o příspěvek oboru Praktická sestra nebyla předložena.  

Vzhledem k tomu, že nedošlo k dodatečnému uhrazení členských příspěvků za 3. ročník oboru 
Kosmetické služby, snižuje se příspěvek na 34 500,- Kč (pro 69 žáků).   
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IV. 

Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/2021 a předložení účetní závěrky k 31. 12. 2021 

 

Účetní paní Kateřina Zoubková přednesla přítomným členům zprávu o hospodaření spolku za školní 
rok 2020/2021 a informace o stavu účtu spolku a hotovosti v pokladně spolku. 

Rada konstatovala, že předložené podklady nejsou relevantní a požádala o jejich předložení, zejména  
mimořádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 (rozvaha, výsledovka, stav běžného účtu a hotovosti 
v pokladně). 

Paní Kateřina Zoubková přislíbila dodat podklady do 18. 2. 2022. 

 

V. 

Návrh na zřízení účelových fondů spolku 

 

Rada spolku projednala návrh pana Jaroslava Hájka na zřízení šesti účelových fondů spolku pro 
jednotlivé obory a jednoho účelového fondu pro pokrytí potřeb maturantů. Zároveň bylo navrženo, 
aby se do jednotlivých fondů převáděla částka 100 Kč/školní rok z každého zaplaceného ročního 
příspěvku studenta daného oboru. Do maturitního fondu by se rovněž převáděla částka 100 Kč/školní 
rok, a to z každého zaplaceného ročního příspěvku studenta 1., 2. a 3. ročníku všech oborů. Tyto 
prostředky budou k dispozici garantům jednotlivých oborů. Ti tak nebudou muset podávat ke 
schválení požadavky na menší výdaje. 

 
 

Přehled fondů: 

1) maturitní fond 

2) fond oboru Praktická sestra 

3) fond oboru Nutriční asistent 

4) fond oboru Zdravotnické lyceum 

5) fond oboru Kosmetické služby 

6) fond oboru Masér sportovní a rekondiční 

7) fond oboru Bezpečnostně právní činnost 

 

Návrh na zřízení účelových fondů spolku byl schválen: „pro“ hlasovalo 86 % přítomných hlasů,  zdrželo 
se 14 % přítomných hlasů. 

 

VI. 

Členské příspěvky pro školní rok 2022/2023 

Pro školní rok 2022/2023 byly navrženy příspěvky ve výši 500 Kč/student. Návrh byl schválen 100 % 
hlasů přítomných členů.  

VII. 
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Různé  

1. Žádosti o příspěvky od spolku budou zasílány na oficiální e-mail spolku srps@szs5kvetna.cz, 
a to na jednotném formuláři. Schváleno 100 % hlasů přítomných členů. 

2. Požadavky jednotlivých tříd nebudou schvalovány. Požadavky budou vždy podávány za 
jednotlivé obory vzdělání nebo kabinety. Schváleno 100 % hlasů přítomných členů. 

3. Na základě návrhu pana Tomáše Niederhafnera (kabinet angličtiny) Rada spolku projednala 
kvóty na počty studentů 3. ročníků, kterým by spolek přispíval na FCE zkoušku z angličtiny a 
stanovila je takto: 

• Příspěvek ve výši 50 % ceny zkoušky pro 5 studentů z každého oboru 

• Příspěvek ve výši 75 % ceny zkoušky pro 5 sociálně slabších studentů napříč všemi 
obory 

Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných členů. 

4. Prostor pro dotazy a vyjádření členů. 

5. Předsedající poděkovala všem zúčastněným za součinnost. 

6. Hlasování o členech revizní komise nebylo projednáno. 

7. Termín pro příští schůzi nebyl určen. 

 

V Praze dne 8. února 2022  

 

 

Zapsala: Lucie Hanušková, v. r.                         

 

 

Zápis ověřil: Jaroslav Hájek, v. r.             

mailto:srps@szs5kvetna.cz

