
Zápis ze schůze dne 25. 2. 2016 

 

Přítomni: Ing. Kottek, p. Trabalka, Ing. Liga, Mgr. Roudnická, Ing. Ulip, paní Švarcová‚ 

Omluveni: Mgr. Sklenářová – nemoc 

Host:  RNDr. Vlčková 

 

Program zasedání: 

1. Maturitní plesy: 

- kladné hodnocení plesů - minimální ztráty, dobře organizačně zajištěny, proplacena 

  škoda pouze ve výši 300,-- Kč, plesy měly výbornou úroveň a oba velmi pěkně 

  reprezentovaly VOŠ a SPŠ Děčín. 

2. Požadavek pro proplacení příspěvků za sportovní reprezentaci žáků a členství školy  

v ASŠK – schválen příspěvek 20,-- Kč (roční poplatek na žáka). 

3. Opět projednáván požadavek Mgr. Horové o zapsání darovaných knih z účtu Přátel 

VOŠ a SPŠ Děčín škole – darovací smlouvu na knihy vypracuje Ing. Ulip ve spolupráci 

Mgr. Horovou 

4. Informace k NOZ k organizaci spolku: 

- všechny organizační nařízení Krajského soudu v Ústí n/L. ke změnám v organizaci  

  spolku dle NOZ nám byly schváleny, spolek pracuje dle požadovaných právních změn 

  a je zapsán v obchodním rejstříku 

5. Schvalování žádostí: 

- Mgr. Horová – schváleno 40,-- Kč (1 žák) na divadelní představení „Jindřich VI“  

  (třídy 1T, 1Z, 1A, E2, S2, E1A, E1B, S1) 

- Mgr. Roudnická – schválen příspěvek 855,-- Kč na odvoz žáka Radvana z nemocnice  

  na ubytovnu (lyžařský kurz)  

- Paní Konopíková – schválen příspěvek 40,-- Kč (na 1 žáka) na návštěvu divadelního  

  představení žáků ubytovaných v DM 

- schválen příspěvek 800,-- Kč na akci „Pec nám spadla“ (účast 11 žáků) 

- schválen příspěvek 800,-- Kč na olympiádu z NJ – ceny pro vítěze 

-  schválen příspěvek 100,-- Kč na žáka – zimní sportovní kurz  

- schválen příspěvek ve výši 1000,-- Kč na historickou soutěž „Karel IV“ –  

   Mgr. Křesťanová     

- schválen příspěvek 1000,-- Kč – účast žáků na SOČ – ceny pro žáky - Ing. Fenclová 

- schválen příspěvek na exkurzi Škoda – auto Mladá Boleslav pro 40 žáků ve výši  

  4000,-- Kč – Ing. Freibergová 

- schválen příspěvek na Legendu V+W aneb Příběh osvobozeného divadla (Divadélko  

  Hradec Králové) ve výši 40,-- Kč na 1 žáka – PaedDr. Svrčinová 



- schválen příspěvek na literární pásmo o B. Hrabalovi ve výši 5000,-- Kč (obě  

  střediska, 3. a 4. ročníky) – Mgr. Horová a Dr. Svrčinová 

 

Příští schůzka se uskuteční 7. dubna 2016 v 15:30 h. – středisko‚ Čs. armády 

- sborovna 

 

Zapsala. Mgr. Jana Roudnická, Jana Švarcová 

V Děčíně dne 29. 2. 2016   


