
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ konané dne 23. 6. 2014

Přítomni:  p. Krupař, pí Houdková, p. Mlynář,  pí Mazuchová, pí Dvořáková, pí Siantová,  
Moravec, pí Slabá, pí Jetmarová, pí Vejvodová, p. Gabriel, Ing. Bachurová, p. Lorenc, Ing. 
Škraňka, pí Šturmová, pí Kolnerová
Za vedení školy: Ing. Svoboda

Program:
1. Stav finančních prostředků k     23. 6. 2014:  

- v hotovosti:    34 030,00 Kč
- na účtu: 155 209,24 Kč Celkem 189 239,24 Kč 

2. Žádosti k     projednání – schválené:  
a) Studenti oboru Bezpečnostní služby se v letošním školním roce nezúčastnili žádné 

kulturní a vzdělávací akce z důvodu zvládnutí maturitního učiva během dvou let. 
Žádost o snížení příspěvku SRPDŠ o 400,- Kč. Z celkového počtu 26 studentů, 
příspěvek uhradilo 15 studentů. Vratná částka činí 6 000,- Kč. 

      Z důvodu různého názoru přítomných rodičů byli písemně přes mail vyzváni  
      všichni zástupci z výboru SRPDŠ a na základě vyhodnocených odpovědí bylo
      rozhodnuto:

a. se snížením příspěvku SRPDŠ souhlasí všichni
b. vrácena bude však pouze částka 200,- Kč 
c. zbylých 200,- Kč bude použito na pokrytí příspěvku SRPDŠ pro školní rok 

2014-2015

b) Žádost  o  vyplacení  odměny  studentům  4.  ročníků,  kteří  reprezentovali  školu 
v soutěži  SOČ  v okresním  a  krajském  kole.  Celkem  se  zúčastnilo  6  studentů 
v okresním kole, všichni postoupili do krajského kola, kde se 2 studenti umístili na 
předních místech. Navržená celková částka činí 5 700,- Kč. Příspěvek SRPDŠ mají 
všichni studenti uvedení v žádosti o vyplacení odměny uhrazen.

      S touto reprezentací měli studenti náklady na dopravu, které činí celkově 455,- Kč 
      z Pardubic do Chrudimi a zpět – celkem 8 studentů.

c) Žádost o vyplacení odměny studentům, kteří reprezentovali školu v krajském kole 
chemické  olympiády.  Celkem  se  zúčastnilo  5  studentů.  Navržená  částka  činí 
2 300,- Kč. 
Poznámka: student z 2. C – Friedl David, nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ
Z důvodu různého názoru přítomných rodičů, vyplatit studentu Friedlovi odměnu 
i v případě, že neuhradil příspěvek SRPDŠ byli písemně přes mail vyzváni všichni 
zástupci z výboru SRPDŠ. Z došlých odpovědí vyplývá:
- pro úplné zamítnutí vyplacení odměny hlasováno v 6 případech
- pro vyplacení odměny v plné výši hlasováno v 1 případě
- pro  vyplacení  odměny,  snížené  o  600,-  Kč,  to  je  o  příspěvek   SRPDŠ, 

hlasováno  v  7 případech

Ostatní se neozvali.  O tom zda odměnu úplně zamítnout nebo vyplatit  ve výši 
600,- Kč bude znovu rozhodnuto na příštím výboru SRPDŠ, tj. v září 2014.

  



d) Žádost o proplacení  jízdného a vstupného pro studentky ze 2.K2 – exkurze na 
Beauty Expo. Příspěvek SRPDŠ mají uhrazeny pouze 4 studentky, kterým bude 
poskytnut příspěvek na jízdné ve výši 150,- Kč a uhrazeno vstupné ve výši 
65,- Kč, tj. 215,- Kč/studentku, celková částka činí 860,- Kč.

e) Žádost o proplacení jízdného 4 studentkám, které se zúčastnily propagační akce 
v Hradci Králové pod záštitou Městské policie HK. Doprava byla individuální a 
celkové náklady činí 281,- Kč. Jedna ze studentek, která za cestovné uhradila 

                     34,- Kč nemá zaplacen příspěvek SRPDŠ a náklady na cestovné jí nebudou
                  proplaceny.

f) Žádost o proplacení jízdného pro 13 studentů z 2.K1 , kteří se v rámci odborného 
výcviku zúčastnili exkurze ve fy Pohner v Chrudimi. Celkové náklady na dopravu 
činí 356,-  Kč, tj.  cca 27,- Kč/studenta.  Příspěvek SRPDŠ mají  uhrazen všichni 
studenti.

g) Žádost  o  příspěvek  pro  18  studentů  třídy  3.  C,  kteří  se  zúčastnili  biologicko-
ekologické exkurze -  ZOO Praha.  Hromadná jízdenka na vlak činí  2 662,-  Kč, 
MHD po Praze 58,- Kč na studenta a 135,- Kč vstupné. Příspěvek na jízdné bude 
poskytnut ve výši 150,- Kč/studenta a uhrazeno vstupné ve výši 135,- Kč, tj. 285,- 
Kč/studenta a celkové náklady činí 5 130,- Kč. 
Příspěvek SRPDŠ mají uhrazen všichni studenti.

h)  Žádost o proplacení jízdného 4 studentům ze 4. ročníků, kteří reprezentovali školu 
v Národním  kole  soutěže  AMAVET  v Praze.  Celkové  náklady  činí,  dle 
doložených jízdenek 1 304,- Kč. 

i)  Dodatečně přes mail bylo rozhodováno o proplacení nákladů na dopravu, které 
činí  45 877,  Kč  pro  studenty  druhých  ročníků,  kteří  v rámci  školní  osnovy 
absolvovaly vodácký kurz. Celkový počet studentů dle předložených seznamů za 
jednotlivé třídy byl 74. Z tohoto počtu 5 studentů nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ. 
Náklady na 1 studenta činí 620,- Kč. 

      Příspěvek byl poskytnut ve výši 500,- Kč/studenta. 
      Celkové náklady na tuto akci budou činit 34 497,- Kč. Faktura byla uhrazena celá 
      a do pokladny bude přijata částka 11 380,- Kč. 
      (120,- Kč x 69 studentů = 8 280,- Kč a 5 x 620,- Kč = 3 100,- Kč)

j) Odsouhlasena finanční odměna pro hospodářku SRPDŠ p. Kolnerovou, za školní 
rok 2013-2014, ve výši 7000,- Kč.             

3. Ostatní sdělení:  

Vzhledem k tomu, že se nekonala soutěž pro žáky ZŠ „Kdo by se bál chemie“
z důvodu nízké účasti, byla vyplacená částka 5 000,- Kč na nákup odměn vrácena 
zpět do pokladny.

V Pardubicích dne 1. 7. 2014
Zapsala: R. Siantová


