
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ konané dne 10. 4. 2015

Přítomni:  pí  Hejtmánková,  pí  Bačinová,  pí  Pavlíková,  pí  Akrmanová,  pí  Koblížková,  pí
Hrubešová, pí Urbancová, pí Houdková, p. Mlynář, pí Krčmářová, pí Havranová, pí
Kozlová,  pí  Nekutová,  pí  Mazuchová,  pí  Siantová,  pí  Smutná,  pí  Jetmarová,  pí
Vejvodová, pí Slabá, p. Lorenc, pí Kolnerová

Za vedení školy: Ing. Svoboda

Program:

1. Stav finančních prostředků k 31. 3. 2015:
-  v hotovosti:    30 740,00 Kč
-  na účtu: 269 634,69 Kč Celkem 303 374,69 Kč 

2. Vyúčtování maturitního plesu:
Na vstupném vybráno 224 410,- Kč
Výdaje 210 037,- Kč
Výtěžek činí 14 373,- Kč  

3. Schválené  příspěvky  za  období  od poslední  schůzky  výboru SRPDŠ,  která  se
konala dne 21. 11. 2014  přes e-mail:

- startovné na soutěž „Mladý módní tvůrce“ Praha ve výši 1 600,- Kč
- odměny za soutěž „Mladý módní  tvůrce“,  za umístění  na předních místech

2 200,- Kč
- vstupné do muzea v Pardubicích, studenti 1.CHB ve výši 490,- Kč
- vstupné a jízdné do muzea betlémů, studenti 1. BC1 ve výši 2 498,- Kč
- proplacení autobusu na soutěž ve florbalu, Chrudim ve výši 4 694,- Kč
- úhrada vstupného na besedu a film o islámském terorismu, studenti 2. BC ve

výši 920,- Kč
- vstupné a jízdné do Národního divadla v Praze, studenti 4. PO ve výši 4 181,-

Kč

     4.   Další odsouhlasené žádosti

- žádost o příspěvek na zakoupení 160 ks desek na maturitní vysvědčení a 
     výuční listy. Cena za 1 ks/54,- Kč.

           poznámka: studenti, kteří nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ si desky uhradí. 

- žádost o příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro maturitní komise a pro komise na  
      závěrečné učňovské zkoušky. 

            Příspěvek pro jednotlivé ročníky je následující:
           4. A, 4. B, 4. C – každý ročník obdrží částku ve výši 1 500,- Kč. 4. KS, 4. PO,
           3. K1 a 3. K2 – každý ročník obdrží částku ve výši 2 000,- Kč.  Třída 2. BS    
           obdrží 1 000,- Kč.

Studenti, kteří nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ přispějí na komise částkou: 
Ze 4. B: Bártíková – 72,- Kč, 4. PO: Kratochvílová – 87,- Kč a 3. K2 – Duchoslavová,
Hájková, Kočnar, Novotková, Pavelka, Pošepná, Straková, každý 69,- Kč.
Uvedené částky od studentů vyberou třídní učitelé do 30. dubna 2015. Pokud studenti
odmítnou  výše  uvedený  příspěvek  uhradit,  bude  částka  odečtena  od  celkového
příspěvku.
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- žádost o příspěvek na úhradu za pronájem sálu v AFI Palace ve výši 6 000,- Kč
      na slavnostní předání maturitních vysvědčení a 2 000,- Kč na tisk pozvánek na
      tuto akci 

poznámka: celkem  6  maturitních  –  Bártíková  přispěje  částkou  64,-  Kč  a
Kratochvílová částkou 58,- Kč – nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ

- žádost  o  úhradu  startovného  na  soutěž  Kalibr  Cup,  která  se  konala
v Lanškrouně ve výši 2 000,- Kč, vstupné pro účastníky ve výši 50,- Kč na
studenta a o vyplacení odměny pro studentku ze 4. KS Vondrovou Alžbětu,
která se umístila na 5. místě a postoupila do finále. Dle tabulky činí odměna
400,- Kč. Celkové náklady vč. odměny činí 4 050,- Kč.

                       poznámka: tři studentky z 2. K2 nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ, vstupné   
                       jim nebude uhrazeno.

- žádost o úhradu startovného ve výši 1 200,- Kč pro studenty, kteří se v rámci   
      reprezentace školy zúčastnily soutěže „Koruna kreativity“, zároveň proplacení 
      jízdného a vstupného. Celkové náklady na tuto akci činí 3 773,- Kč. Studenti 

z 2.  K2 a z 2.  PO nemají  příspěvek SRPDŠ uhrazen a nebude jim jízdné a
vstupné uhrazeno. Náklady tak činí jen 3 180,- Kč

           Odměny pro studenty: Vondrová Alžběta ze 4. KS a Bárta Jiří z 2. K2 umístili
           na 2 místě, náleží jim odměna dle tabulky ve výši 500,- Kč a Kubová Natálie se
           umístila na 4. místě a náleží jí odměna dle tabulky ve výši 400,- Kč

  
- žádost o proplacení vstupného ve výši 325,- Kč a jízdného ve výši 895,- Kč

pro studentky oboru kosmetické služby a kadeřník, které se zúčastnily soutěže
Juniorský Kalibr Cap v Praze dne 13. 3. 2015

- žádost o proplacení startovného ve výši 300,- Kč a jízdného ve výši 307,- Kč 
                 na matematickou soutěž, která se dne 17. 3. 2015 konala v Ústí nad Orlicí  

- žádost  o  příspěvek  na  exkurzi  pro  studenty  1.  B,  kteří  budou  absolvovat
jednodenní  exkurzi  do Českého muzea  stříbra v Kutné Hoře v rámci  výuky
chemie 

- žádost o vyplacení odměny pro úspěšné řešitele krajských a národních kol 
      v chemické olympiádě 

- žádost o poskytnutí příspěvku na autobusovou dopravu pro studenty druhých  
ročníků, kteří  se ve třech turnusech zúčastní sportovně vodáckého kurzu na
řece Vltavě. Bude poskytnuta částka ve výši 250,- Kč pouze těm studentům,
kteří uhradili příspěvek SRPDŠ    

- žádost o proplacení dopravy pro studenty, kteří budou reprezentovat školu v
národním kole soutěže AMAVET v Praze.  Bude poskytnut  studentům, kteří
uhradili  příspěvek SRPDŠ. Dále bude poskytnut příspěvek na stravování ve
výši 200,- Kč na studenta rovněž jen, pokud má uhrazen příspěvek SRPDŠ
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     5. 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 1 – 1,5. 
Průměr vysvědčení:

        1             nákup věcného daru ve výši 800,- Kč
1,1 – 1,2  nákup věcného daru ve  výši 600,- Kč
1,3 – 1,4  nákup věcného daru ve výši  400,- Kč
1,5            nákup věcného daru ve  výši 200,- Kč

Výše uvedené odměny budou vyplaceny pouze studentům,  kteří  uhradili  příspěvek
SRPDŠ.

6. Informace o příštím maturitním plesu: 
- konat se budou dva ve dnech 5. 2. 2016 a 4. 3. 2016 od 19:00 hod. – 03:00 hodin

v nebytových  prostorech  Congres  Centre  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. 

7. Různé:
- sponzorský dar od fy SYNPO ve výši 15 000,- Kč, který byl firmou věnován

na organizování soutěže „O ceny společnosti SYNPO“

- v září byla odsouhlasena částka na nákup lodě ve výši 18 000,- Kč. Částka byla
navýšena o 32,- Kč. 

Příští  schůzka  výboru  SRPDŠ se  bude  konat  v úterý  dne  16.  6.  2015  v 16:30  hodin
v zasedačce školy. Pozvánka na schůzku bude předem zaslána – zajistí Kolnerová.

Zapsala: p. Siantová
V Pardubicích dne 20. 4. 2015
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