
Podklady k jednání výboru SRPDŠ SPŠCH Pardubice z 11. 11. 2016 

 

Přítomni: pí Brokešová, pí Kopecká, pí Rejdová, pí Vladyková, pí Letáčková, pí Felcmanová, 

pí Netolická, pí Krčmářová, pí Šnorová, p. Pilný, pí Pánková, pí Chvojková, pí Vavřinová,    

sl. Robová, p. Krupař, pí Hejtmánková, pí Bačinová, pí Sochorová, pí Urbancová, pí 

Houdková, p. Mlynář, pí Mazuchová, pí Kolnerová 

 

Za vedení školy:  Bc. Pleskotová Kristýna 

 

Program:  

1. Stav finančních prostředků k 11. 11. 2016: 

- v hotovosti   47 183,- Kč 

- na účtu   340 971,13  

   Celkem  388 154,13 Kč   

 

2. Odsouhlasené požadavky přes e-mail: 

- úhrada zálohové faktury ve výši 30 250,- Kč na pronájem sálu – maturitní 

plesy.  

 

3. Návrh rozpočtu pro školní rok 2016-2017 byl odsouhlasen  

(rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu) 

 

4. Žádost o příspěvek na sportovní činnost 

 

Lyžařský výcvik 1. ročníky – povinný pro maturanty a 2. PO, ostatní ročníky a obory 

mají účast dobrovolnou a mohou doplnit počet účastníků na kurzu.  

Úhrada dopravy – celkem 4 kurzů (1x Janské lázně a 3x Jizerka).  
Náklady budou uhrazeny pouze studentům, kteří mají lyžařský výcvik povinný a mají 

uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

 

Další požadavky: 

- pronájem plavecký dráhy (třetí ročníky a první – obor požární ochrana) 

- sportovní kurzy pro 2. ročníky (příspěvek na dopravu)  

- nákup odměn za sportovní činnost v rámci školy ve výši 6 000,- Kč 

- nákup sportovního náčiní – 15 ks florbalových holí za 8 385,- Kč (á 559,- Kč). 

 

           Na sportovní činnost vyčleněno 110 000,- Kč. 

 

Odsouhlasené žádosti v rámci sportovní činnosti: 

 

a) příspěvek ve výši 6 000,-Kč pro nákup odměn ve sportovních soutěžích mimo 

výukových aktivit v rámci školy  

 

b) příspěvek na plavecký výcvik pro 3. ročníky a 1. ročníku obor požární ochrana – 

pronájem plavecké dráhy ve výši 15 000,- Kč 

 

c) proplacení nákladů na dopravu na lyžařský výcvik cca 50 000,- Kč 

 

d) příspěvek na sportovní kurzy pro 2. ročníky ve výši 250,- Kč/studenta 

 

e) nákup 15 ks florbalových holí za 8 385,- Kč 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.  Exkurze (jízdné, vstupné) 

 

V rámci exkurze bude studentovi, který má uhrazen příspěvek SRPDŠ, poskytnut 

příspěvek v maximální výši 250,- Kč (150,- Kč jízdné, 100,- vstupné) ve školním roce. 

 

Odsouhlasené žádosti 

5.1 Žádost o proplacení cestovních nákladů pro studenty 4. A ve výši 2 105,- Kč, tj. 92,- 

Kč/studenta, kteří se zúčastnili exkurze do farmaceutické firmy Contipro Group s.r.o. 

v Dolní Dobrouči. Příspěvek SRPDŠ mají všichni studenti uhrazen.  

 

 

6. Maturitní plesy:  

 

Ve dnech 6. 1. a 3. 3. 2016 v ATRIUM PALÁCI, Masarykovo náměstí, Pce 

 

Ceny vstupného:  

- studenti obdrží vstupenku v hodnotě 50,-Kč zdarma 

- 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.  

 

TOMBOLA:  

povolení od Pardubického městského obvodu č. 1 zajistí pí Houdková, předsedkyně výboru a 

pí Kolnerová, hospodářka.  

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 ATRIUM PALÁCI je připravena k podpisu.  

Kapacita sálu je 1 000 osob, na sezení 700 míst. 

 

7. Finanční odměny pro studenty 

 

Finanční příspěvky ze soutěže SOČ, CHO apod. – odměna pro studenty za úspěšnou 

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

     V souvislosti s tím byla vytvořena a ve školním roce 2014-2015 odsouhlasen pravidla pro 

vyplácení odměn za umístění v jednotlivých soutěží zvlášť pro okresní, krajské a národní 

kolo. 

Odměna za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích bude poskytnuta pouze studentům, 

kteří uhradili příspěvek SRPDŠ. 

7.1  Paní učitelka Sotonová sděluje, že studentka 3. C Petra Grossová reprezentovala školu 

v krajském kole soutěže „Logické olympiády“ ve které se umístila na 4. místě. Za toto 

umístění jí náleží odměna ve výši 400,- Kč.  Příspěvek SRPDŠ má studentka uhrazen. 

 

8. Dále byly projednány a odsouhlaseny žádosti: 

 

8.1 Zakoupení kreslících papírů ve výši 1 000,- Kč pro výuku výtvarné a estetické výchovy 

pro studenty oboru kadeřník a kosmetické služby a vlasová kosmetika – 2. K1, 2. K2, 

3.K1, 3. K2, 4. BC a 1. VK. Zakoupený materiál bude poskytnut pouze studentům, kteří 



mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. Paní učitelce Vyvlečkové bude zaslán seznam 

jednotlivých tříd s přehledem uhrazených příspěvků za jednotlivé studenty.  

Zajistí Kolnerová. 

8.2 Proplacení jízdného ve výši 704,- Kč pro 3 studentky, které se dne 9. 11. 2016 

zúčastnily přípravného semináře pro chemickou olympiádu a který se konal na VŠCHT 

v Praze. 

Příspěvky SRPDŠ mají studentky uvedené v žádosti uhrazeny. 

8.3 Zakoupení papíru do tiskárny pro studenty všech ročníků (třída do 25 studentů obdrží 

po 2 balíkách, třída nad 25 studentů obdrží 3 balíky) 

8.4 Poskytnutí příspěvku na maturitní stužky a šerpy pro studenty maturitních ročníků 4. A, 

4. B, 4. C, 4. PO a 4. B ve výši 120,- Kč/ studenta a 2. BS ve výši 60,- Kč/studenta. 

Celkové náklady činí 14 940,- Kč.   

8.5 Proplacení dopravy studentů (kadeřnice, kosmetička) na soutěž MMT Jihlava ve výši 

cca 10 000,- Kč. 

8.6 Ředitelka dětského domova v Pardubicích Mgr. Fialová sděluje, že dětský domov 

nemůže uhradit příspěvek SRPDŠ za Preclíka Davida, studenta 3. PO, porušila by 

rozpočtovou kázeň. Žádosti se vyhovuje a studentovi budou zároveň poskytnuty 

finanční příspěvky z fondu SRPDŠ jako ostatním studentům ze třídy 3. PO.  

8.7 Zakoupení předmětů pro biologický předmět zejména pro praktickou výuku: 

- osvětlovací zařízení k sadě „Fotosyntéza“ 

- příruční mikroskop s LCD vhodný pro pozorování terénu 

- sada mikroskopických preparátů tykající se mitózy a meiózy 

- odborná literatura pro výuku ekologie a zdravovědu 

Celkové náklady činí 10 533,- Kč 

 

9. Různé 

 

- k 11. 11. 2016 byly uhrazeny příspěvky SRPDŠ ve výši 314 960,- Kč. Zároveň 

příspěvek neuhradilo 139 studentů a neuhrazené příspěvky činí 51 000,- Kč.  

Celkem na účet přišlo 111 plateb se špatným nebo s žádným VS, i přesto se 

všechny platby podařilo zařadit.  

Nejhorší platební morálka je již tradičně ve třídách učňů, příspěvek 

neuhradilo 10 a více studentů ve třídách 1.K2, 2.K1, 2.K2 a 3.K1. Dále ve 

třídě 1. VLK. Příspěvek z uvedených tříd neuhradilo celkem 86 studentů. 

- příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat v dubnu 2016, před třídními 

schůzkami, pozvánky před jednáním rozešle pí Kolnerová 

- schůzka s maturanty ohledně maturitního plesu proběhla dne 12. 9. 2016 za účasti 

zástupců maturitních tříd a paní učitelky Bc. Pleskotové 

- prací v kontrolní komisi byli pověřeni paní Rejdová – zástupkyně 1. D a p. Pilný – 

zástupce 2. B  

- projednání a schválení stanov podle nového Občanského zákoníku 

 

 

 

 

 
 

 

V Pardubicích dne 11. 11. 2016 

 Zapsala: pí Houdková Hana, předsedkyně výboru SRPDŠ 

 

 

 


