
Zápis z Členské schůze výboru SRPDŠ konané dne 19. 6. 2018 

 

Vzhledem k tomu, že na Členské schůzi nebyl přítomen dostatečný počet Zástupců tříd, kteří 

společně zastupují nadpoloviční většinu všech hlasů, sešla se Členská schůze ve vyhlášeném 

termínu, tj. 15 minut po termínu zahájení řádné Členské schůze. Poté byla Členská schůze 

usnášeníschopná - viz Stanovy SRPDŠ, článek VI, bod 6. 

 

Přítomni: pí Boušková, p. Pešek, p. Posolda, pí Felcmanová, pí Netolická, p. Pilný, pí Pánková, pí 

Vavřinová, pí Kolnerová 

 

Za vedení školy:  Bc. Pleskotová Kristýna 

 

Program:  

1. Zápisem z dnešního jednání výboru SRPDŠ byl pověřen p. Pešek, zástupce 1. C 

 

2. Stav finančních prostředků k 18. 6. 2018: 302 235,15 Kč 

z toho 

- v hotovosti: 33 203,- Kč 

- na účtu: 269 032,15 Kč 

 

3. Exkurze (jízdné, vstupné) 

3.1 Česká národní banka Praha (jízdné) 

- 3. BC1, účast 24 studentů, celkové náklady činí 3 402,- Kč 

3.2 Policejní muzeum Praha (jízdné) 

- 1. D, účast 30 studentů, celkové náklady činí 4 500,- Kč 

- 1. BC1, účast 31 studentů, celkové náklady 4 650,- Kč 

- 1. BC2, účast 26 studentů, celkové náklady 3 900,- Kč 

- 1. BS, účast 10 studentů, celkové náklady 1 425,- Kč 

3.3 Veletrh kosmeticko-kadeřnický Praha (jízdné, vstupné) 

- 1. VK, účast 12 studentů, celkové náklady činí 3 000,- Kč 

- 3. K1, účast 5 studentů, celkové náklady 1 250,- Kč 

3.4 ZOO Dvůr Králové (jízdné, vstupné) 

- 3. C, účast 16 studentů, celkové náklady činí 2 145,- Kč 

- 3. K1, účast 5 studentů, celkové náklady 1 250,- Kč 

3.5 Dolikvidace za 2. a 3. exkurzi 

- 1. BC1, Planetárium, Ekocentrum – doplacena částka 2 624,- Kč 

- 1. BC 2, Planetárium Ekocentrum – doplacena částka 2 610,- Kč 

- 1. VK, Česká národní banka Praha – doplacena částka 725,- Kč 

- 3. D, ZOO Dvůr Králové – doplacena částka 495,- Kč 

- 4. A, ČNB Praha – doplacena částka 1 910,- Kč 

  

K dnešnímu dni činí celkové náklady na exkurze (jízdné, vstupné) 68 305,- Kč. 

   

4. Finanční odměny za reprezentaci školy v soutěžích 

 

6.1 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v krajském kole matematické soutěže, která 

se uskutečnila dne 27. 3. 2018 v Ústí nad Orlicí: 

 - Řehák Matouš 1. C – za 1. místo v kategorii S1 náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Pallová Judita 2. A – za 1. místo v kategorii S2 náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Nováková Adéla 1.K1 – za 2. místo v kategorii U1 náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Matoulková Petra 1. K2 – za 3. místo v kategorii U1 náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Neuman Adam 2. B – za 4. místo v kategorii S2 náleží odměna ve výši 400,- Kč 

- Kvášová Barbora 3. B – za 7. místo náleží odměna ve výši 200,- Kč 

- Sedláček Lukáš 3. C – za 9. místo náleží odměna ve výši 200,- Kč 



 

6.2 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v krajském kole chemické olympiády, 

kategorie C a B: 

- Víšková Vanesa 1. B – za 7. místo v kategorii C nálež odměna ve výši 400,- Kč 

- Němec Vlastimil 3. C – za 3. místo v kategorii B náleží odměna ve výši 600,- Kč 

- Halbrštát Jakub 3. B – za 4. místo v kategorii B náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Neuman Adam 2. B – za 5. místo v kategorii B náleží odměna ve výši 500,- Kč 

 

5. Nákup (různé)  

7.1 Žádost o zakoupení desek na maturitní vysvědčení v počtu 470 ks a výučních  listů 

v počtu 130 ks pro dva příští školní roky. Předpokládané náklady cca 50 000,- Kč.  

 

6. Různé 

Dále byly odsouhlaseny níže uvedené žádosti: 

- Žádost o proplacení startovného poplatku ve výši 400,- Kč pro dva týmy studentů prvních 

ročníků, které postoupily do krajského kola a reprezentovaly školu v Prezentariádě 2018 

(prezentační a komunikační dovednosti). 

- Žádost o příspěvek na dopravu pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnosti, 

konkrétně ročníky 1. BC1, 1. BC2, 2. BC1, 2. BC2, kteří se v rámci povinné výuky 

zúčastní výcviku v terénu – Kurz přežití. Na programu mají trénink ve střelbě, orientace 

v terénu, zajišťování stop apod. Předpokládané náklady činí cca 45 000,- Kč. Studenti ze 

všech ročníků mají příspěvek SRPDŠ uhrazen mimo dvou studentů z 2. BC2 Niščák – 

nástup v 03/2018 – 160,- Kč, Valenta – 400,- Kč) 

- Žádost o proplacení dopravy studentům, kteří reprezentovali školu ve florbalovém 

turnaji, který se konal dne 18. 4. 2018 v Předměřicích v celkové výši 618,- Kč 

- Žádost o proplacení faktury za pronájem sálu pro slavnostní předávání maturitních 

vysvědčení ve výši 7 865,- Kč 

- Žádost o proplacení dopravy ve výši 523,- Kč pro studenty, kteří reprezentovali školu 

v národním kole AMAVET, která se konala dne 20. 4. 2018 v Praze 

- odměna ve výši 10 000,- Kč pro hospodářku SRPDŠ za vedení účetnictví a přípravu 

podkladů pro jednání výboru SRPDŠ za školní rok 2017-2018 

- Žádost o příspěvek na školní výlety pro studenty prvních, druhých a třetích ročníků. 

Příspěvek ve výši 100,- Kč obdrží pouze ti studenti, kteří nečerpali z peněz SRPDŠ   

příspěvek na exkurzi, lyžařský a vodácký kurz a kurz přežití. 

  

7. Informace 

- finanční náklady na zakoupení dvou sad dresů ve výši 24 285,- Kč 

- finanční náklady na odměny pro studenty za maturitní vysvědčení s vyznamenáním ve 

výši 6 800,- Kč, finanční náklady na odměny pro studentky z 3. K1 za výuční list 

s vyznamenáním ve výši 1 600,- Kč. Studentky, z 3. K2, které složily závěreční zkoušky 

s vyznamenáním, nemají příspěvek SRPDŠ uhrazen a odměna jim nebude vyplacena. 

- SRPDŠ obdrželo sponzorský dar ve výši 15 000,- Kč od fy SYNPO na organizaci soutěže 

„Kdo by se bál chemie“ 

- uhrazena faktura ve výši 3 650,- Kč za pronájem salonku v Congress Centre, kde se za 

účasti studentů, kteří byli úspěšní v soutěži pořádané fy SYNPO jejich rodičů, a učitelů 

konal raut. Částka byla uhrazena ze sponzorského daru od fy SYNPO. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 19. 6. 2018 

Zapsal: Gabriel Pešek 

        


