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Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ konané dne 7. 4. 2017 
 

Přítomni:  

pí Brokešová, pí Kopecká, pí Vladyková, pí Felcmanová, pí Netolická, pí Šnorová,  

p. Pilný, pí Pánková, pí Hejná, pí Chvojková, pí Vavřinová, pí Pejchová, p. Krupař, pí Šedová,  

pí Sochorová, pí Hokešová, pí Živná, pí Urbancová, pí Houdková, pí Kolnerová 

Za vedení školy: Bc. Pleskotová 

 

Zápisem z jednání byla pověřená paní Houdková Hana. 

 

Program: 

 

1. Stav finančních prostředků k 31. 3. 2017: 

 -  v hotovosti:       10 361,00 Kč 

 -  na účtu:               385 710,00 Kč  Celkem 396 071,00 Kč  
  

2. Stanovy – žádost ke Krajskému soudu podána dne 16. 12. 2016, dne 21. 12. 2016 vydáno 

Usnesení, které dne 12. 1. 2017 nabylo právní moci. Stanovy tak byly Krajským soudem 

v Pardubicích schváleny.  

Náklady s tím spojené: 30,- Kč za ověření podpisu předsedkyně Spolku, 166,- Kč nový polymer 

do razítka, celkem 196,- Kč. 

Před podáním ke Krajskému soudu byly stanovy zaslány ke schválení členům výboru a na 

základě připomínek byly provedeny drobné úpravy: vypuštěn bod b) v článku X „příspěvek na 

stravu podle aktuálně platné legislativy pro cestovní náhrady“ – p. Mlynář.  

pí Polanská – v textu byl „student“ zaměněn na „žák“ – uvedeno ve školském zákoně.  
  

3. Vyúčtování maturitních plesů: 

  Na vstupném vybráno  282 380,00 Kč 

  Výdaje     200 371,95 Kč 

  Výtěžek činí      82 008,05 Kč   

 v příštím školním roce se budou konat tři maturitní plesy ve dnech 16. 1., 16. 2. a 9. 3. 2018. 

od 19:00 hod. – 03:00 hodin v nebytových prostorech Congres Centre AFI Palace Pardubice, 

Masarykovo náměstí 2799. Pronajímatel HELIOS PRODUCTION s. r. o.  

 

4. Informace o vyplacených náhradách za exkurze 

 1. BC1 – jízdné, Policejní muzeum Praha (150,- Kč/studenta) 

 1. BC2 – jízdné, Policejní muzeum Praha (150,- Kč/studenta) 

 2. BC1 – jízdné, Poslanecká sněmovna Praha (150,- Kč/studenta) 

  2. BC2 – jízdné, Poslanecká sněmovna Praha (150,- Kč/studenta) 

  2. POB – jízdné, Poslanecká sněmovna Praha (150,- Kč/studenta) 

 3. BC2 – jízdné, Prezidentská kancelář Praha (150,- Kč/studenta) 

  3. C      – jízdné a vstupné, Národní divadlo Praha (230,- Kč/studenta) 

  

5. Odměny pro studenty 

 

- Krajské kolo v matematické soutěži ze dne 14. 3. 2017 Ústí nad Orlicí 
1. místo (kat. U1) Pochobradský Miroslav 1. K2 – odměna ve výši 500,- Kč, nebude 

vyplacena, nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ pro letošní školní rok. 

1. místo (kat. S2) Korbel Eduard 2. C – odměna ve výši 500,- Kč 

2. místo (kat. S1) Neuman Adam 1. B – odměna ve výši 500,- Kč 

4. místo (kat. S3) Grossová Petra 3. C – odměna ve výši 400,- Kč 

10. místo (kat. S1) Pallová Judita 1. A – odměna ve výši 200,- Kč 

10. místo (kat. S1) Bínová Monika 2. A – odměna ve výši 200,- Kč 

Celková náklady na odměny činí 1 800,- Kč. 
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- Celorepublikový matematický projekt Fraktály od Jednoty matematiků a fyziků. 

Celorepublikový projekt ze všech škol a bylo vyhodnoceno 35 úspěšných řešitelů. 

Umístění studentů: 2. B 

- Vašatová Kateřina 9. místo 

- Vlčková Pavla 10. místo 

- Hřebíčková Pavlína 16. místo 

- Červená Michaela 20. místo 

Žákům byla odsouhlasena odměna ve výši 500,- Kč. Celkové náklady činí 2 000,- Kč. 

- Krajské kolo v soutěži „Bobřík informatiky“. 

Student 3. C Kloz Martin obsadil v kategorii seniorů v konkurenci 30 nejlepších žáků 

středních škol 5. místo – odměna ve výši 500,- Kč 

- Krajské kolo v matematické soutěži „Klokan“. 

8. místo (kat. Student) Vlk Lukáš 4. C – odměna ve výši 200,- Kč 

10. místo (kat. Junior) Storoženková Lenka 2. A – odměna ve výši 200,- Kč 

 

- Mladý módní tvůrce Jihlava konané dne 1. 12. 2016. 
7. místo Arltová Karolína 4. BC – odměna ve výši 400,- Kč 

14. místo Maňurová Veronika 3.K1 – odměna ve výši 250,- Kč 

       

6. Reprezentace školy v soutěžích  
- Celostátní finále ve stolním fotbale dne 10. 3. 2017 v Praze. Žádost o proplacení jízdného 

pro studentku Málkovou Markétu z 2. B ve výši 140,- Kč. 

 

7. 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. 

Pokladní doklad o zakoupení věcného daru předat do 30. 6. 2016 paní učitelce Pleskotové. Na 

rubu bude uvedeno číslo účtu a jméno studenta, který bude mít na odměnu nárok. 

 

8. Různé: 
 

Dále byly odsouhlaseny níže uvedené žádosti:   

o žádost školy o příspěvek na zakoupení desek na maturitní vysvědčení a výuční listy.  

 Cena za 1 ks/cca 70,- Kč. 

  poznámka: studenti, kteří nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ si desky ve výši 70,- Kč uhradí.  

 

o  žádost školy o příspěvek pro maturitní komise a pro komise na závěrečné učňovské zkoušky.   

Příspěvek pro jednotlivé ročníky je následující: 

    4. A, 4. B, 4. C, 4. PO, 4. BC, 3. K1 a 3. K2 – každý ročník obdrží částku ve výši 2 000,- Kč.   

Ročník 2. BS obdrží 1 000,- Kč. Náklady činí 15 000,- Kč. 

Ročník 3.K1 – z 23 studentů nemá příspěvek uhrazeno 5 žáků studentů, paní učitelka 

Pleskotová vybere na tuto akci od každého neplatiče 90,- Kč, tj. 450,- Kč, poté obdrží rovněž 

částku 2 000,- Kč. Pokud tak neučiní, obdrží ročník příspěvek ve výši 1 550,- Kč. 
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o žádost školy 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.   

 

o žádost Mgr. Tomanové o příspěvek ve výši 600,- Kč na odměny v soutěži v německém jazyce, 

odměněny budou studenti za 1. až 3. místo 

 

o žádost o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro žáky 1. K1 na nákup kosmetických potřeb 

(sponky, pinety, vlásenky apod.) 
 

o  žádost o příspěvek na adaptační kurz (jízdné) pro žáky 1. K1 ve výši 2 275,- Kč (91,- Kč/žáka) 
 

o  žádost o finanční příspěvek pro žáky 3. KPO a 4. BC na kurz „Relaxační masáž“ a na 

certifikovaný seminář „Masáž lávovými kameny“ v celkové výši 12 000,- Kč. Žáci obdrží 50% 

nákladů na oba semináře. 
 

o  žádost o úhradu vstupného do divadla na představení v německém jazyce pro žáky tříd 3. BC1 

a 3. BC2 v celkové výši 2 240,- Kč (70,- Kč/žáka). Dva žáci z 2. BC2 nemají uhrazen 

příspěvek SRPDŠ, částka ve výši 70,- Kč jim nemůže být uhrazena, celkové náklady činí 

2 100,- Kč 
 

o žádost o zakoupení většího auta "TRANSIT“ ve výši 180 000,- Kč z peněz autoškoly, bude 

převedeno na školu darovací smlouvou 

 

9. Volba nového předsedy „Spolku“ 
 

Novou předsedkyní SRPDŠ byla zvolena zástupkyně třídy 1. BC2, paní Felcmanová Lenka, nar. 

25. 12. 1963, bytem Bartoňova 832, 530 12 Pardubice. Svoji funkci začne vykonávat od 1. 9. 

2017. Zároveň jí byl udělen souhlas s nakládáním s běžným a spořicím účtem, který má SRPDŠ 

otevřen u FIO banky. Dispoziční právo zůstává pí Kolnerové Jiřině, hospodářka SRPDŠ. 

 

 

Příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat v úterý dne 9. 6. 2017 v 16:00 hodin v zasedačce školy. 

Pozvánka na schůzku bude předem zaslána – zajistí paní Kolnerová. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 20. 4. 2017 

Zapsala: Houdková Hana, předsedkyně výboru SRPDŠ 


