
Zápis z     jednání výboru SRPDŠ z     30. 9. 2013  

Přítomni:  p.  Mlynář,  pí  Mazuchová,  pí  Dvořáková,  pí  Siantová,  p.  Moravec,  pí  Slabá,  p. 
Gabriel, Ing. Bachurová, p. Lorenc, pí Jarešová, pí Demčáková, Ing Škraňka, pí Machová

Za vedení školy: Ing. Svoboda

Program:

1. Stav finančních prostředků k     31.8.2013:  
v hotovosti:    4 284,00 Kč
na účtu:      138 427,22 Kč   
---------------------------------   
Celkem:      142 711,22 Kč

2. Odsouhlasené požadavky přes e-mail:  
- 700 ks studijních průkazů – uhrazeno 12 052,- Kč, tj 17,- Kč/průkaz, studenti kteří 

nezaplatí příspěvek SRPDŠ na letošní školní rok si průkaz uhradí ze svého

3. Žádosti nevyřízené ve školním roce 2012-2013  
1. Z důvodu povodní bylo branné cvičení druhých ročníků přesunuto a konalo se 
od 2. 9. – 6. 9. 2013 náklady na dopravu činí 34 223,- Kč. Studentka Lucie Lichá 
neuhradila v loňském školním roce příspěvek SRPDŠ, náklady na dopravu uhradí ze 
svého. Na 1 studenta činí náklady 572,- Kč.
2. Žádost o poskytnutí příspěvku na 2 denní odbornou exkurzi, kterou ve dnech 
26. 7. a 27. 6. 2013, náklady na dopravu 2 824,- Kč, náklady na ubytování 2 995,- Kč, 
celkem 5 819,- Kč/tj. 415,- Kč na studenta.
3. Žádost o poskytnutí příspěvku na 2 denní odbornou exkurzi, kterou ve dnech 
24. 6 a 25. 6. 2013. Účast 26 studentů, náklady na dopravu 11 815,-  Kč, náklady na  
ubytování 4 680,- Kč, celkem 16 495,- Kč/tj. 634,- Kč na studenta.

Poznámka k bodu 2 a 3):
 na začátku loňského školního roku odsouhlasena částka na tuto akce 250,- Kč/studenta 
(150,- Kč jízdné + 100,- Kč ubytování). Vzhledem k tomu, že studenti v loňském školním 
roce nečerpali příspěvek na školní výlet bude jim částka 80,- Kč vyplacena v rámci této 
akce. Náklady na studenta činí  330,- Kč.
Což pro studenty 3. B činí 4 620,- Kč a pro studenty 3. A činí 8 580,- Kč. 
Celkové náklady 13 200,- Kč. 

4. Návrh rozpočtu pro školní rok 2012-2013  

Příspěvek na sportovní činnost - odsouhlaseno

1. Lyžařský  výcvik  1.ročníky  –  povinný  pro  maturanty,  ostatní  obory  mají  účast 
dobrovolnou a mohou  doplnit počet účastníků na kurzu. Bude se pořádat jeden kurz 
sjezdového lyžování a jeden kurz běžeckého lyžování – náhrada za dopravu.



2. pronájem plavecký dráhy 
3. sportovní kurzy pro 2. ročníky (náklady na dopravu)
4. nákup odměn za sportovní činnost v rámci školy
5. nákup sportovních potřeb

Na sportovní činnost vyčleněno 40 000,- Kč

Konkrétní žádosti v rámci sportovní činnosti:

1. Příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro nákup odměn ve sportovních soutěžích mimo 
výukových aktivit v rámci školy – odsouhlaseno.

2. Příspěvek na plavecký výcvik pro 3.ročníky – pronájem plavecké dráhy ve výši 
12 000,-Kč – odsouhlaseno..

Příspěvek na kulturní činnost:
        

1. 1x návštěva  VČD
2. 1x návštěva kina
3. 1x koncert nebo komorní divadlo
4. 1x tématický program (např. ekologie nebo protidrogový)

Na kulturní činnost vyčleněno celkem 140 000,-Kč
      Úhrada bude provedena jen za studenty, kteří zaplatili příspěvek SRPDŠ. 

Ostatní  :   

1. Maturitní ples – 28. 2. 2014 v IDEONU
Ceny vstupného: studenti 50,-Kč, učitelé 80,-Kč ostatní 200,-Kč
Členové  výboru  SRPDŠ  zastupující  maturitní  ročníky  dostanou  po  2  vstupenkách 
v hodnotě  200,-Kč zdarma  jako  odměnu  za  aktivní  činnost  ve  výboru.  Jmenovitě  pí 
Demčáková, Ing.  Škraňka, pí Machová a pí Šturmová.

Do konce roku je potřeba uhradit zálohu na pronájem sálu v IDEONU ve výši 10 000,-
Kč. Členové výboru souhlasí s proplacením zálohy z peněz vybraných na SRPDŠ.
TOMBOLA: prodej lístků do tomboly ve výši max. 20 000Kč (příklad 4 000ks po 5,-Kč 
nebo 2 000ks po 10,-Kč). Z příjmu za  prodané lístky do tomboly se bude platit DPH.
Na základě rozhodnutí členů výboru SRPDŠ se DPH uhradí ze vstupného.

Smlouva na pronájem prostor IDENU je připravena k podpisu. Kapacita sálu je 818 
osob, pí Kolnerová zajistí navýšení na 1 000 osob.

2. Příspěvky na školní  výlety pro 1.  ročníky 50,-  Kč/studenta  (maturanti),  ostatní  80,- 
Kč/studenta,  mimo studentů 4. ročníků.
3. Příspěvky pro maturanty na šerpy a stuhy ve výši 120,-Kč/studenta
4. Příspěvek na nášivky (loga) na pláště pro 155 studentů prvních ročníků ve výši cca 
7 750,- Kč
5. Příspěvek  na  nákup  předmětů  pro  biologickou  výuku  ve  výši  10 000,-  Kč  (lupy, 
preparační jehly, skalpely, žiletky hodinová sklíčka, kapátka, nůžky, síťky s teleskopickou tyčí 
pro odchyt motýlů a vodních organismů). Zatím bude poskytnut příspěvek ve výši 6 000,- Kč.
6. Příspěvek na nákup kreslících papírů pro studentky oboru kadeřník a kosmetické služby 
(1 800 ks formátu A4, 100 ks formátu A3) ve výši 2 000,- Kč. Mimo třídu 3.K1 a to vzhledem 
k tomu, že neuhradí příspěvek SRPDŠ.



7. Žádost na nákup tří tiskáren do počítačových učeben ICT ve výši cca 15 000,- Kč
8. Žádost  o  příspěvek  na  zakoupení  16  ks  učebnic  pro  výuku  angličtiny  pro  obory 
kosmetické služby a kadeřník ve výši 5 300,- Kč. Pokud se jedná o doplnění knihovny pak 
výbor SRPDŠ souhlasí, pokud se jedná o nákup učebnic pro výuku, budou si muset studenti 
knihy zakoupit.
9. Žádost  o  příspěvek  ve  výši  1 500,-  Kč  na  nákup  odměn  do  soutěže  v konverzační 
angličtině.
10. Nákup papírů do tiskárny pro jednotlivé třídy pro 1. pololetí školního roku

(2 balíky/třídu s počtem do 25 studentů, 3 balíky/ třídu s počtem studentů nad 25)
11. Pronájem KD Hronovická – předávání maturitních vysvědčení a výučních listů ve výši 
cca 7 000,-Kč.
12. Žádost o příspěvek ve výši 5 000,- Kč na nákup odměn pro žáky ZŠ – soutěž „Kdo by 
se bál chemie“.
13. Příspěvky na  exkurze  (jízdné,ubytování,vstupné)   bude řešeno  individuálně,vždy  po 
plánované akci, kdy je provedeno celkové vyúčtování. 
14. Úhrada  na  dopravu  do  Jihlavy  a  Lanškrouna  na  soutěže  pro  obor  kosmetička  a 
kadeřnice. Podmínkou je, že soutěže se zúčastní pouze studenti uvedených oborů, kteří na tento 
školní  rok uhradili  příspěvek SRPDŠ ve výši  600,-  Kč, kdo příspěvek neuhradí  soutěže  se 
nemůže zúčastnit.

Přehled žádostí k     projednání na dalším výboru SRPDŠ   

1.  Příspěvky na dopravu a registraci – soutěže. Bude projednáváno individuelně, vždy po 
absolvování akce a po předložení příslušných dokladů

2.  Finanční příspěvky ze soutěže SOČ, CHO apod. – odměna pro studenty za úspěšnou 
reprezentaci školy. Řeší se individuálně podle umístění v jednotlivých soutěžích.

3.  Nákup cvičných hlav pro kadeřnický obor ve výši 10 000,- Kč, Příspěvek na doplnění 
vybavení pro soutěže (dekorace) 10 000,- Kč,  Vstupné 80,- Kč/studenta na anglické 
výukové představení v prostorách školy pro 200 studentů (16 000,- Kč) – zatím není 
odsouhlaseno, až podle výběru příspěvků SRPDŠ.

4.  Žádost o příspěvek na nákup rotopedu do posilovny ve výši 5 000,- Kč .
5. Žádost na nákup kánoe pro výcvik při TV ve výši 18 000,-  Kč.

Úkoly:
- dne 15. 10. 2013 ve 14:30 hodin bude jednání revizní komise za účasti pí Slabé, pí 
Siantové a pí  Kolnerové
- příští schůzka výboru SRPDŠ dne 22. 11. 2013 v 15:30 hodin v zasedačce školy, poté 
budou třídní schůzky – účast všichni členové výboru SRPDŠ
- v 11/2013  svolat  schůzku  se  zástupci  maturitních  ročníků  za  účasti  třídních  učitelů 
ohledně maturitního plesu  - zajistí pí Kolnerová

Příloha: schválený rozpočet bude tvořit přílohu tohoto zápisu.
Zapsala: pí Siantová
V Pardubicích dne 15. 10. 2013


