
Zápis z     jednání výboru SRPDŠ SPŠCH  z     22.11.2013  

Přítomni:  p. Krupař,  pí Houdková, p. Mlynář,  pí Faboková, pí  Krčmářová,  pí  Dvořáková,
pí  Siantová,  p.  Dont,  p.  Moravec,  pí  Slabá,  pí  Jetmarová,  pí  Procházková-Vávrová,
pí Vejvodová, p. Gabriel, p. Lorenc, pí Jarešová, tř. učitelka za 3. KS Slavíková, Ing. Škraňka, 
pí Machová, pí Kolnerová

Za vedení školy: Ing. Svoboda
Zapsala: p. Siantová

Program:

1. Stav finančních prostředků k     31. 10. 2013  
      v hotovosti:  10 363,00 Kč

na účtu:         306 091,03 Kč     
---------------------------------
Celkem         316 454,03 Kč

Mgr. Soňa Křížová, vedoucí výchovného ústavu a dětského domova se školou v Brandýse nad 
Orlicí nás žádá o prominutí úhrady příspěvku  SRPDŠ pro 2 studentky  1. ročníku oboru  
kadeřník.
Důvod: jedná se o školské zařízení pro sociálně znevýhodněné klienty.
Stanovisko výboru: výše uvedené studentky nemusí příspěvek SRPDŠ uhradit,  vstupné do  
kina a do divadla jim bude uhrazeno.

2. Nedořešené žádosti z     jednání dne 30. 9. 2012  
-   zamítnutí nákupu cvičných hlav pro kadeřnický obor ( není pro výuku nutné )
-  vstupné 80,- Kč/studenta na výukové představení v angličtině, předpokládaná účast 

200 studentů, bude proplaceno
 

3. Plnění úkolů z     jednání dne 30. 9. 2013  
- dne 15. 10. 2013 byl proveden audit účetnictví za účasti členů revizní komise.

 Zpráva z provedeného auditu předložena.
- dne 12. 11. 2013 se konala schůzka za účasti maturantů a zástupce SRPDŠ, kde se 

projednala  organizace  maturitního  plesu,  který  se  bude  konat  dne  28.  2.  2014 
v IDEONu. 
Je povoleno zvýšení počtu návštěvníků na 1 000, po jednání s manažerkou Ideonu  
pí Vozábovou.. Vstupné  200,- Kč.

4. Akce odsouhlasené na předchozím jednání výboru a byly již realizované.  
- proplacen příspěvek na dvoudenní  exkurze studentům 3.  A a 3.  B.  v celkové výši 

13 200,- Kč (akce se konala v loňském školním roce).
- proplaceny  náklady  za  dopravu  na  branné  cvičení,  kterého  se  zúčastnili  studenti 

druhých,  resp.  třetích  ročníků  (přesunutí  akce  z loňského  školního  roku)  ve  výši 
34 223,- Kč

- nákup 2 tiskáren HP LASER JET
- proplaceny nášivky (loga) na pláště pro studenty prvních ročníků  ve výši 8 627,- Kč

- dne  4.  10.  2013  návštěva  divadelního  představení  Charleyova  teta,  účast  17  tříd. 
Studenti,  kteří nemají příspěvek SRPDŠ zaplacen si představení uhradili sami, ve výši 
85,- Kč. Celkové náklady 32 810,- Kč.



- nákup papíru do tiskárny, studenti, kteří příspěvek SRPDŠ nezaplatili na zakoupené 
papíry  přispějí.  Výběr  peněz  od  studentů  bude  proveden  po  nákupu  papírů  ve  2. 
pololetí  školního roku.

 
5. Žádosti k     projednání - odsouhlasené  
- žádost o příspěvek na dopravu z Pardubic do Prahy a zpět na exkurzi Praha 

Beauty of World. Účast 13 studentek ze 4. KS, 
- žádost o příspěvek na dopravu z Pardubic do Chrudimi a zpět pro studenty, kteří se 

v rámci  reprezentace  školy  zúčastnily  finále  atletických  závodů  soutěže  středních 
školy,

- žádost o příspěvek na dopravu z Pardubic do Holic a zpět pro studenty, kteří v rámci 
reprezentace školy absolvovali turnaj ve stolním tenise,

- žádost o příspěvek na jízdné pro studenty 1. A, kteří v rámci výuky dějepisu navštívili 
archeopark ve Všestarech u Hradce Králové,  

- žádost  o  příspěvek  na  proplacení  cestovného  pro  studenty  4.  A,  4.  B  a  4.  C  na 
odbornou exkurzi do elektrárny Chvaletice, která se uskuteční v listopadu a prosinci 
2013,

     - žádost o příspěvek na vstupné do plaveckého bazénu pro studenty 3. PO, kteří  v rámci 
tělesné  výchovy  absolvují  výuku  plaveckých  dovedností,  záchranu  tonoucího  a 
zvyšování kondice,

- žádost o příspěvek na cestovné a vstupné pro 3. A a 4. B – exkurze do Národního 
divadla v Praze v rámci výuky,

- žádost o příspěvek na cestovné pro studenty 1.K1 a 1.K2 na exkurzi do Chrudimy fy 
Pohner. 

Příspěvek  na  dopravu  (exkurze)  v max.  výši  150,-  Kč  bude  poskytnut  pouze 
studentům, kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ.

6. Zamítnuté žádosti
- žádost  o  příspěvek  na  pronájem  dvou  drah  na  bowling  každý  čtvrtek  v zimním 

období. 

V Pardubicích dne 27. 11. 2013


