
Zápis z     jednání výboru SRPDŠ z     1. 10. 2014

Přítomni:  pí  Hejtmánková  Petra,  p.  Tamáš  Oldřich,  pí  Bačinová  Pavlína,  pí  Pavlíková
Markéta,  pí  Koblížková  Hana,  pí  Hrubešová  Václava,  pí  Urbancová  Petra,  pí  Houdková
Hana, p. Mlynář Zbyněk, pí Siantová Renata, p. Moravec Vladimír, pí Vejvodová Marcela, p.
Gabriel Pavel, pí Bachurová Marcela, pí Jarešová Jana, pí Kolnerová Jiřina

Ze vedení školy:  Ing. Svoboda

Program: 
1. Stav finančních prostředků k     31. 8. 2014:
- v hotovosti: 18 270,00 Kč
- na účtu:     106 231,94 Kč         Celkem 124 501,94 Kč

2. Odsouhlasené požadavky přes e-mail:
- 500 ks studijních průkazů – uhrazeno 10 648,- Kč, tj 22,- Kč/průkaz, studenti kteří

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

3. Za finanční prostředky ze sponzorského daru od SYNPO, které byly převedeny
z loňského školního roku bylo zakoupeno vybavení do laborek: 

- 1 ks krimpovací kleště
- 1 ks dekampovací kleště
- 1ks krimpovací víčka
- spotřební materiál pro plynový chromatograf

                 Celková částka činí 17 253,67 Kč

4. Návrh rozpočtu pro školní rok 2014-2015

- Příspěvek na sportovní činnost

Lyžařský  výcvik  1.  ročníky  –  povinný  pro  maturanty  a  2.  PO,  ostatní  obory  mají  účast
dobrovolnou a mohou doplnit počet účastníků na kurzu. Příspěvek na dopravu – celkem 
5 kurzů.
Další požadavky:

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

           Na sportovní činnost vyčleněno 80 000,- Kč

- Odsouhlasené žádosti v     rámci sportovní činnosti:

a) žádost o příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro nákup odměn ve sportovních soutěžích
mimo výukových aktivit v rámci školy.  

b) příspěvek na plavecký výcvik pro 3. ročníky – pronájem plavecké dráhy ve výši
14 040,-Kč, tj. 50% celkových nákladů.

c) žádost na nákup kánoe pro výcvik při TV ve výši 18 000,- Kč.



- Příspěvek na kulturní činnost:        
Studenti vstupné do divadla a do kina budou hradit sami. 

-     Příspěvek na školní výlety: 
           a) 1. ročníky – 50,- Kč/studenta, neboť dostali příspěvek na lyžařský výcvik.  Jedná se  
               o maturitní ročníky a studenti 2. PO, kteří mají povinný lyžařský výcvik i ve druhém
               ročníku.
          b) ostatní ročníky příspěvek 80,- Kč/studenta kromě 4. ročníků. 

5. Maturitní plesy: 
Ve dnech 9. 1. a 6. 3. 2015 v     AFI PALÁCI, Masarykovo náměstí, Pce
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. 
Do 31. 10. 2014 je potřeba uhradit zálohu na pronájem sálu ve výši 30 250,-Kč, vč. DPH.
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 v AFI PALÁCI je připravena k podpisu. 
Kapacita sálu je 1 000 osob, na sezení 700 míst.

6. Dále bylo odsouhlaseno:

1. Žádost o zakoupení papíru do tiskárny pro jednotlivé ročníky pro 1. pololetí školního
roku.

(2 balíky/třídu s počtem do 24 studentů, 3 balíky/ třídu s počtem studentů nad 25)
Celkem 83 balíků na 1. pololetí a 83 balíků na 2. pololetí. 

2. Žádost o úhradu tisku posteru na soutěž AMAWET ve výši cca 800,- Kč studentům,
kteří postoupí do národního kola.

3. Příspěvek  na  nášivky  (loga)  na  pláště  pro  studenty  prvních  ročníků  ve  výši  cca
14 000,- Kč.

4. Příspěvek  na  nákup  předmětů  pro  biologickou  výuku  ve  výši  9  760,-  Kč  (lupy,
preparační  jehly,  skalpely,  žiletky  hodinová  sklíčka,  kapátka,  nůžky,  síťky
s teleskopickou tyčí pro odchyt motýlů a vodních organismů). 

5. Příspěvek  na  nákup kreslících  papírů  pro  studentky oboru  kadeřník  a  kosmetické
služby (formát A4, formát A) ve výši 1 300,- Kč. 

6. Příspěvek ve výši 3 000,- Kč na zakoupení 1 sady učebnic s CD (cca 16-20 ks) pro
výuku angličtiny.  A dále o příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup 10 ks slovníků.
Jedná se o doplnění „Anglické knihovny“.

7. Příspěvek ve výši 1 200,- Kč na nákup odměn do soutěže v konverzační angličtině.



8. Příspěvek ve výši 12 000,- Kč na divadlo v angličtině pro 200 studentů, 
            vstupné 60,- Kč. 

9. Příspěvek ve výši 3 000,-  Kč na vybavení  odborné učebny ODB1 – nákup mapy,
informačních panelů a obrazových materiálů pro výuku českého jazyka, literatury a
dějepisu.

10. Příspěvek  na  dopravu  studentů  (kadeřnice,  kosmetička)  na  soutěže  do  Jihlavy  a
Lanškrouna ve výši cca 24 000,- Kč.

11. Příspěvky pro maturanty na šerpy a stuhy ve výši 120,-Kč/studenta.

7. Ostatní:

- Příspěvky na exkurze (jízdné, ubytování, vstupné) bude řešeno individuálně, vždy
po plánované akci, kdy je provedeno celkové vyúčtování. 

- Příspěvky na dopravu a registraci – soutěže. 
- Finanční  příspěvky  ze  soutěže  SOČ,  CHO  apod.  –  odměna  pro  studenty  za

úspěšnou reprezentaci školy.  Řeší se individuálně podle umístění v jednotlivých
soutěžích. 

- Schůzka revizní komise: účast pí Slabá, pí Siantová a pí Kolnerové.
- Příští schůzka výboru SRPDŠ dne 21. 11. 2014 v 15:30 hodin v zasedačce školy,

poté budou třídní schůzky, pozvánky rozešle týden před konáním pí Kolnerová
- V měsíci říjnu a prosinci 2014 bude schůzka se zástupci maturitních ročníků za

účasti třídních učitelů ohledně maturitního plesu – zajistí pí Kolnerová.
- Žádost hospodářky pí Kolnerové o zhotovení nového razítka pro SRPDŠ. Žádost

byla přítomnými rodiči schválena.
- Schválený rozpočet bude tvořit přílohu tohoto zápisu.

Výše odsouhlasené příspěvky obdrží pouze ti studenti, kteří uhradí příspěvek 
SRPDŠ ve výši 400,- Kč. Ostatní si náklady uhradí ze svého.

V Pardubicích dne 13. 10. 2014
Zapsala: pí R. Siantová


