
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ konané dne 11. 4. 2014

Přítomni:  p. Krupař, pí Houdková, pí Faboková, pí Mazuchová, pí Krčmářová, pí Saintová, 
p. Dont, p. Moravec,  pí Jetmarová, pí Vejvodová, pí Bachurová,  p. Lorenc, pí Jarešová, pí 
Machová:
Za vedení školy: Ing. Svoboda

1. Stav finančních prostředků k     31. 3. 2014:  
- v hotovosti:    18 572,00 Kč
- na účtu:  235 439,35 Kč Celkem 254 011,35 Kč 

2. Vyúčtování maturitního plesu:  
Na vstupném vybráno 172 190,- Kč
Výdaje 132 880,- Kč
Výtěžek činí 39 310,- Kč  

3. Proplacené žádostí o příspěvky za období od poslední schůzky výboru SRPDŠ  , 
která se konala dne 23. 11. 2012  přes e-mail:

- proplacení  jízdného 7 studentům,  kteří  reprezentovali  školu ve volejbalovém 
turnaji ve výši 328,- Kč, dne 11. 12. 2013

- vstupné do saunového ráje v Holicích pro studentky třídy 4. KS ve výši 2550,- 
Kč  ze 30. 1. 2014

4. Sponzorský dar od fy SYNPO ve výši 15     000,- Kč  , který byl  firmou věnován na 
organizování soutěže „O ceny společnosti SYNPO“.  

5. Schválené žádosti o příspěvek:  

- na zakoupení 120 ks desek na maturitní vysvědčení a výuční listy. Cena za 1 
ks/54,- Kč, celkem 6 480,- Kč. 
Poznámka:úhrada z fondu SRPDŠ za nákup desek nebude uhrazena studentkám 
z 3. K1 neboť neuhradily příspěvek SRPDŠ.

- školní výlety: 
a) 1. ročníky – 50,- Kč/studenta, neboť dostali příspěvek na lyžařský výcvik. 
Jedná se o maturitní ročníky.
b) ostatní ročníky příspěvek 80,- Kč/studenta kromě 4. ročníků. Finanční částka 
bude poskytnut pouze studentům, kteří uhradili příspěvek SRPDŠ. 

- příspěvek ve výši 8 000,- Kč pro maturitní komise (2 000,- Kč/na jeden ročník). 
Studentky třídy 3.K1 nemají příspěvek SRPDŠ uhrazen. Finanční hotovost ve 
výši 2 000,- Kč ji nebude poskytnuta. 

- zaplacení  sálu  v Hronovické  ul.ve  výši  cca  3 500,-Kč  –  slavnostní  předání 
maturitních vysvědčení. 

- proplacení  jízdného  a  startovného  ve  výši  672,-  Kč  4  studentům,  kteří  se 
v rámci  reprezentace  školy zúčastnili  v krajském kole  matematické  soutěže. 
Jedna  studentka  nemá  uhrazen  příspěvek  SRPDŠ  proto  jí  nebude  jízdné 
uhrazeno.
Odměna za umístění:
a) Horka Vladimír z 3. B., kategorie S3 – 1. místo, navržena odměna 1 000,- Kč
b )Vágner Patrik z 1. C., kategorie S1 – 1. místo, navržena odměna 1 000,- Kč
c) Marečková Jana z 2. A., kategorie S2 – 4. místo, navržena odměna 500,- Kč

  



- startovné  pro  studenty,  kteří  se  dne  25.  4.  2014 v rámci  reprezentace  školy 
zúčastní turnaje v plážového volejbalu. Startovné činí 200,- Kč pro 1 soutěžní 
trojici, přihlášeny 4 trojice. Celkem 800,- Kč. 

- proplacení vstupného pro 33 studentek, které se zúčastnily soutěže Kalibr Cap 
v Lanškrouně,  které  činí  50,-  Kč.  Jedna  studentka  nemá  uhrazen  příspěvek 
SRPDŠ. Celková částka k proplacení činí 1 600,- Kč. 

- odměna pro studentku Zemanovou Sabinu ze třídy 4. KS,  která se  umístila na 
3. místě v mezinárodní soutěži Kalibr Cup v Lanškrouně, soutěž proběhla dne 
6. 2. 2014 a postoupila do finále Juniorského poháru v Praze, kde se umístila na 
1. místě – finanční odměna ve výši 1 500,- Kč. 

- odměna  pro  studenta  Faltuse  Aleše  ze  3.  A,  který  reprezentoval  školu 
v okresním kole v německém jazyce a umístil se na 4. místě. Finanční odměna 
ve výši  500,- Kč. 

- Odměna pro studentku Kárníkovou Žanetu ze 3. A, která se v okresním kole 
olympiády v anglickém jazyce umístila na 3. místě. Finanční odměna ve výši 
800,- Kč. 

- proplacení  jízdného  pro  studenty  4.  ročníků,  kteří  navštívily  veletrh  VŠ 
Gaudeamus v Brně v celkové výši 4 823,- Kč (20 studentů). Všichni studenti, 
kteří veletrh navštívili mají příspěvek SRPDŠ uhrazen. 

- ve dnech  27. září – 1. října 2013 navštívilo 20 studentek školy mezinárodní
           veletrh kadeřnictví a kosmetiky v Paříži. Příspěvek bude poskytnut na vstupné, 

 které  studentky  v rámci  zájezdu  uhradily  a  to  ve  výši  500,-  Kč  na  osobu. 
V seznamu jsou 3 studentky, které nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ, proto jim 
nebude  částka  500,-  Kč  z fondu  SRPDŠ  poskytnuta.  Celkové  náklady  činí 
8 500,- Kč.

- proplacení  startovného  a  stravného  za  reprezentaci  školy  v kadeřnicko-
kosmetické soutěži „Brněnské zrcadlo“  v celkové výši 524,- Kč. Žákyně 2. K1 
Hromádková Jana se umístila na 9. místě, navržena odměna ve výši 200,- Kč. 
Celkem k výplatě 724,- Kč. 

- finanční příspěvek na vybavení posilovny školy. Jedná se o zakoupení trenažéru 
ve výši 11 990,- Kč a praktický stojan na činky a závaží ve výši 5 990,- Kč. 
Celkové náklady činí 17 980,- Kč. 

- proplacení  jízdného  pro  studentky  1.  K1,  kteří  v rámci  exkurze  navštívily 
v Hradci  Králové  kadeřnicko-kosmetickou  prodejnu.  Skupinová  zpátčení 
jízdenka činí 954,- Kč. Exkurze se zúčastnilo celkem 25 studentek. Příspěvek 
SRPDŠ má uhrazeno pouze 16 studentek. Náklady na 1 studentku činí 38,- Kč. 
Celkové  náklady  608,-  Kč.  Ostatním  nebudou  náklady  s fondu  SRPDŠ 
uhrazeny.

- odměny studentům za vynikající výsledky při složení maturitní zkoušky. 
                      výbor SRDPŠ schválil příspěvky s těmito pravidly:

          odměny za maturitní vysvědčení (výuční list) s vyznamenáním.
          Průměr vysvědčení:

       1             nákup věcného daru ve výši 1 000,- Kč
1,1 – 1,2  nákup  věcného daru ve  výši 600,- Kč
1,3 – 1,4  nákup  věcného daru ve výši 450,- Kč
1,5            nákup věcného daru ve  výši 300,- Kč

Xerokopii paragonu za nákup věcného daru je nutné doručit vedení školy do 30.  
6.  2014 spolu s číslem účtu na nějž  má být  částka poukázána. Na paragony  
doručené později nebude brán zřetel.  Je možné zaslat na e-mailovou adresu:  
JKolnerova@seznam.cz. 
Odměny  budou  vyplaceny  pouze  studentům,  kteří  uhradili  příspěvek 
SRPDŠ.

mailto:JKolnerova@seznam.cz


6. Byla zvolena nová předsedkyně výboru SRPDŠ  , zástupkyně třídy 1. B 
paní Houdková Jana, bytem E. Beneše 1414, 500 12 Hradec Králové. 
Zároveň jí  byl  udělen souhlas  s nakládáním s běžným a spořícím účtem,  který má 
SRPDŠ otevřen u FIO banky. 
Dispoziční právo zůstává pí Kolnerové Jiřině, hospodářka SRPDŠ.

7. Informace o příštím maturitním plesu  : 
Budou se konat dva plesy ve dnech 9. 1. 2015 a 6. 2. 2015 od 19:00 hod. – 03:00 
hodin  v nebytových  prostorech  AFI  Palace  Pardubice,  Masarykovo  náměstí  2799. 
Pronajímatel HELIOS PRODUCTION s. r. o. Celková cena pronájmu za oba plesy 
byla stanovena na 50 000,- Kč bez DPH. Rezervační záloha ve výši 30 250,- Kč se 
musí uhradit do 31. 10. 2014. Doplatek za pronájem vč. úhrady za další poskytnuté 
služby budou uhrazeny po skončení obou plesů.
 

8. Příspěvek SRPDŠ  
- na dnešním jednání byl výborem SRPDŠ odsouhlasen příspěvek na příští školní 

rok tj. 2014-2015 ve výši 400,- Kč na studenta s tím, že kulturní akce si studenti 
budou hradit sami.

 
9. Přehled čerpání finančních prostředků k     31. 3. 2014  :

- lyžařský výcvik, čerpáno 18 363,- Kč (30 000,- Kč)
- sportovní akce, čerpáno 32 425,- Kč (40 000,- Kč)
- příspěvky maturantům, čerpáno 8 400,- Kč (30 000,- Kč)
- drobný nákup, čerpáno 20 764,- Kč (70 000,- Kč)
- odměny studentům, čerpáno 8 260,- Kč (65 000,- Kč vč. ZŠ)
- kulturní akce, čerpáno 85 281,- Kč (140 000,- Kč)
- exkurze, čerpáno 65 233,- Kč (100 000,- Kč)
- nákup HM, čerpáno 17 842,- Kč (40 000,- Kč)

Příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat dne 23. 6. 2014 v 17:00 hodin. Pozvánka na 
schůzku bude předem  zaslána paní  Kolnerovou.

V Pardubicích dne 23. 4. 2014
Zapsala: pí Siantová Renata


