
Zápis z  jednání výboru SRPDŠ SPŠCH ze dne 16. 6. 2015

Přítomni:  pí  Šípková,  pí  Hejtmánková,  pí  Pavlíková,  pí  Akrmanová,  p.  Menšík,  pí
Hrubešová, pí Urbancová, pí Houdková, pí Krčmářová, pí Havranová, pí Nekutová, pí
Siantová, pí Smutná, pí Vejvodová, p. Lorenc, pí Bachurová, pí Kolnerová

Za vedení školy:  Ing. Svoboda

Program:

1. Stav finančních prostředků k     31. 5. 2015:
-  v hotovosti:     4 658,00 Kč
-  na účtu: 143 751,11 Kč Celkem 148 409,11 Kč 

2. Přehled  rodiči  schválených  příspěvků  za  období  od  poslední  schůzky  výboru
SRPDŠ, která se konala dne 10. 4. 2015  přes e-mail:

- vstupné do divadla na představení a anglickém jazyce ve výši 7 420,- Kč
- odměny za soutěž „SOČ a AMAVET“ ve výši 10 100,- Kč
- navýšení nákupu lodě o 366,- Kč (původně odsouhlasena částka 18 032,-

Kč, konečná cena 18 398,- Kč) 

Odsouhlasené žádosti:

1. Příspěvek  ve  výši  80,-  Kč  na  školní  výlet  pro  studenty  3.  B.  Akce  povolena
ředitelem školy. Vzhledem k tomu, že studenti nebyli na žádné exkurzi, byl jim
výjimečně  výlet  povolen  ředitelem  školy.  Účast  29  studentů  z toho  2  studenti
nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ. Náklady na akci činí 2 160,- Kč. 

2. Příspěvek  na  exkurzi  pro studenty  1.  B,  kteří  byly  v Praze  na  výstavě
Geteway to space. Studenti již čerpali  finanční příspěvek na exkurzi do Kutné
Hory. Na vstupném jim byla uhrazena částka 80,- Kč a na jízdném částka 85,- Kč
za studenta. Vzhledem k tomu, že nevyčerpali celou částku jak na vstupném tak
na jízdném (vstupné 100,- Kč, jízdné 150,- Kč), bude jim rozdíl doplacen. Student
Hubař se exkurze do Kutné Hory nezúčastnil, bude mu poskytnut příspěvek ve
výši 250,- Kč. Náklady činí 520,- Kč vstupné a 1 515,- Kč jízdné, celkem 2 035,-
Kč. 

3. Vyplacení  odměny pro úspěšné řešitele  krajského kola  v chemické olympiádě.
Studentka 2. B Anna Rejzkové se umístila na 2 místě v kategorii B a na 7. místě
v kategorii  C,  dle  tabulky jí  náleží  odměna ve výši  1 000,-  Kč.  Student David
Friedl se umístil na 3. místě v kategorii B, dle tabulky mu náleží odměna ve výši
600,- Kč. 
Krajského  kola  v kategorii  C  se  zúčastnili  dva  studenti  z prvních  ročníků  a
umístili se na 12. a 16. místě. Studenti zde sbírali zkušenosti a paní Volejníková
žádá  o  motivační  odměnu,  výši  ponechává  na  výboru  SRPDŠ.  Odměna
studentům prvních ročníků nebude poskytnuta.

3. Příspěvek  na  vstupné  a  jízdné  pro  studenty  1.  PO,  kteří  v rámci  exkurze
navštívili výstavu v Praze s názvem Geteway to space. Zúčastnilo se 23 studentů,
z toho 1 studentka nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ. Příspěvek ve výši 250,- Kč
(100,- Kč vstupné a 150,- Kč jízdné). Celkové náklady činí 5 500,- Kč.
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4. Příspěvek  na  vstupné  a  jízdné  pro  studenty  1.KPO,  kteří  v rámci  exkurze
navštívili IQ Park Liberec. Zúčastnilo se 18 studentů, z toho 1 studentka nemá
uhrazen příspěvek SRPDŠ. Příspěvek ve výši 220,- Kč (70,- Kč vstupné a 150,- Kč
jízdné). Celkové náklady činí 3 740,- Kč.

5. Příspěvek na vstupné a jízdné pro studenty 3. A, kteří v rámci exkurze navštívili
ZOO  v Praze.  Zúčastnilo  se  13  studentů,  z toho  1  studentka  nemá  uhrazen
příspěvek  SRPDŠ.  Příspěvek  ve  výši  250,-  Kč  (100,-  Kč  vstupné  a  150,-  Kč
jízdné). Celkové náklady činí 3 000,- Kč.

6. Úhrada nákladů na jízdné z Pardubic do Hradce Králové a zpět pro 2 studentky
z 1. KPO a 2. studentky z 1. PO, které se podílely na propagaci školy v rámci
Dětského dne s Městskou policií. Celkové náklady činí 246,- Kč.

7. Vyplacení odměny ve výši 400,- Kč pro studentku Simonu Sabóovou z 1. C, která
reprezentovala školu v literární soutěži anglického časopisu Bridge a umístila se
na 5. – 10. místě. Dle tabulky jí náleží za výše uvedené umístění odměna ve výši
200,-  Kč.  Vzhledem  k tomu,  že  se  jednalo  o  prestižní  mezinárodní  soutěž
v anglickém jazyce, bude jí vyplacena odměna ve výši 400,- Kč.

 
8. Proplacení  jízdného  z Pardubic  do  Prahy  a  zpět  pro  studenty  z 2.  PO Nekut

Viktor  a  Jakub  Kučera,  kteří  reprezentovali  školu  ve  fotbálkovém  turnaji.
Náklady činí 564,- Kč. 

9. Proplacení vstupného do kina na školní představení pro studenty z 1. K2, 2. K1 a
2. K2. 
Jednalo se o mimořádnou akci, protože studenti museli uvolnit provozovnu na
závěrečné zkoušky oboru kadeřník.
Třída  1.  K2  –  v seznamu  19  studentů  vstupné  činí  1 235,-  Kč.  Všichni  mají
uhrazen příspěvek SRPDŠ.
Třída 2. K2 – v seznamu 26 studentů z toho 8 studentů má uhrazen příspěvek
SRPDŠ a dvě studentky uhradily příspěvek ve výši 300,- Kč. Studentky, které
mají  uhrazen  příspěvek  SRPDŠ  ve  výši  300,-  Kč  nebude  vstupné  uhrazeno.
Náklady činí 520,- Kč.
Ze třídy 2. K2 se zúčastnila studentka Tereza Járová, vstupné 65,- Kč. Celkové
náklady na představení činí 1 820,- Kč.

Různé:
- vzhledem k tomu, že Fio banka zvýšila poplatek za vklad na účet třetí osobou

z 30,- Kč na 70,- Kč, prosíme o info všem studentům, kteří budou v příštím
školním roce hradit příspěvek SRPDŠ, aby částku na účet sami nevkládali,
ale předali Ing. Svobodovi

- příspěvek SRPDŠ pro školní rok 2015-2016 byl stanoven ve výši 400,- Kč 
- odměna pro hospodářku 10 000,- Kč, tj. 1 000,- Kč měsíčně

V Pardubicích dne 22. 6. 2015
Zapsala: pí Siantová
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