Usnesení řádné valné hromady SPP, konané dne 31. 3. 2016
v Hotel Akademie Naháč, Chocerady



Valná hromada schvaluje:

Výroční zprávu prezidia Svazu polygrafických podnikatelů za rok 2015, přednesenou 
Zdeňkem Sobotou.
2.	Hospodaření svazu a účetní závěrku za rok 2015, přednesenou Dr.Ing. Josefem Opletalem ve zprávě dozorčí rady za rok 2015.
3.	Účetní hospodářský výsledek svazu za rok 2015 ve výši  34.890,42,- Kč a jeho převedení na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
4.	Návrh rozpočtu svazu pro rok 2016.
5.	Výši členských příspěvků (splatných do 30. 4. 2016) a výši poplatků za služby SPP pro rok 2016 v nezměněné výši jako v minulých letech, tj. členský kolektivní příspěvek 100,- Kč/rok za zaměstnance, 400,- Kč/rok za zaměstnance za poskytované služby a individuální členský příspěvek 500,- Kč/rok.

______________________________________________________________________
Valná hromada ukládá prezidentovi svazu:

1.	Udržení současné členské základny ve stávajícím rozsahu a akvizici nových členských firem
2.	Průběžně aktualizovat webové stránky SPP tak, aby se staly základním komunikačním centrem polygrafického oboru
3.	Zajištění rozvoje digitální sekce svazu
4.	Spolu s Unií zaměstnavatelských svazů prosazovat podnikatelské zájmy a potřeby ve všech směrech, tj. pracovně právní, daňové, školské, ekologické, a to především formou legislativních změn  
5.	Spolupracovat aktivně s Národním ústavem povolání a Hospodářskou komorou na činnosti Sektorové rady pro polygrafii, média a informační služby a Národní soustavy kvalifikací

 


 
V oblasti odborného školství:


a/ svaz polygrafických podnikatelů bude koncepčně sledovat a vyžadovat kvalitu vzdělávání na školách s výukou polygrafických oborů, a to v souladu s trendy a technologickými pokroky v oboru, a z toho vyplývající inovaci vzdělávacích programů. Za tímto účelem bude Svaz polygrafických podnikatelů aktivně podporovat odborné vzdělávání v polygrafických oborech, a to svým podílem na náborech žáků a studentů, na zajišťování odborné praxe žáků a studentů, a na přípravě a zajištění programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, tj. učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování, nebo odborného výcviku v polygrafických oborech. Tato podpora bude poskytována zejména svazovým odborným školám.

b/ podporovat aktivity odborné skupiny školství při SPP ve spolupráci s výrobní sférou směrem k Ministerstvu školství Mládeže a tělovýchovy ČR, Národnímu ústavu pro vzdělávání a Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR. 

c/ využívat aktuálních výstupů z práce Sektorové rady pro polygrafii, média a informační služby






  

                    	                                 Návrhová komise:  






Vladimír Hrubý                                BSc. David Svoboda                          Mgr. Jaroslav Hruška 

                                                   


