
Zápis z jednání výboru SRPDŠ SPŠCH Pardubice z 20. 11. 2015 

 

Přítomni: pí Šnorová, p. Pilný, pí Herrmannová, pí Pánková, pí Hejná, pí Chvojková, pí 

Vavřinová, p. Šuhajda, pí Pejchová, p. Krupař, pí Hejtmánková, p. Tamáš, pí Bačinová, pí 

Pavlíková, pí Akrmanová, p. Menšík, pí Živná, pí Hrubešová, pí Robová, pí Urbancová, pí 

Houdková, p. Mlynář, pí Krčmářová, pí Havranová, pí Mazuchová, pí Siatová, pí Smutná, pí 

Vejvodová, pí Slabá, pí Kolnerová 

 

Za vedení školy:  Bc. Pleskotová Kristýna 

 

Program:  

1. Stav finančních prostředků k 20. 11. 2015: 

- v hotovosti     14 588,00 Kč 

- na účtu    322 505,89 Kč         Celkem 337 093,89 Kč 

 

2. Odsouhlasené požadavky přes e-mail: 

- 950 ks studijních průkazů – uhrazeno 16 093,- Kč, tj 17,- Kč/průkaz.  

- 210 ks velkých a 160 ks malých logo školy pro studenty 1. ročníků  

– uhrazeno 8 760,- Kč, tj. 39,- Kč/logo. 

Studenti, kteří nezaplatí příspěvek SRPDŠ na letošní školní rok si studijní průkaz a 

logo uhradí ze svého. 

 

3. Návrh rozpočtu pro školní rok 2015-2016 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. Příspěvek na 

dopravu – celkem 6 kurzů (2x Janské lázně a 4x Jizerka).  
Náklady budou uhrazeny pouze studentům, kteří mají lyžařský výcvik povinný a mají 

uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

 

Další požadavky: 

- pronájem plavecký dráhy  

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

- nákup odměn za sportovní činnost v rámci školy 

- dovybavení posilovny – veslařský trenažér ve výši 20 000,- Kč, o nákupu bude 

rozhodnuto na jednání výboru v dubnu 2016 

 

           Na sportovní činnost vyčleněno 110 000,- Kč. 

 

Odsouhlasené žádosti v rámci sportovní činnosti: 

 

a) příspěvek ve výši 5 000,-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 pro studenty 1. ročníků cca 

55 000,- Kč 

 

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

 



5. Maturitní plesy:  

 

Ve dnech 5. 2. a 4. 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.  

Do 30. 11. 2015 je potřeba uhradit zálohu na pronájem sálu ve výši 30 250,-Kč, vč. DPH. 

Členové výboru souhlasí s proplacením zálohy z peněz vybraných na SRPDŠ. 

 

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. 

 

6. Exkurze 

 

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. 

 

6.1 Proplacení cestovních nákladů pro 6 studentů z 3. PO, kteří se zúčastnili odborné 

exkurze v rámci technického výcviku na zajištěnou lezeckou cestu Vodní brána Semil. 

Cena jízdného (zpáteční) činí celkem 1 014,- Kč, tj. 169,- Kč/studenta. Jízdné ve výši 

150,- Kč bude proplacen pouze 4 studentům, kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

Celkové náklady činí 600,- Kč. 

6.2 Proplacení na cestovních nákladů spojených s exkurzí pro studenty 2. PO, kteří dne 

17. 9. 2015 navštívili 57. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Celkové náklady na 

dopravu za 19 studentů činí 4 879,- Kč, tj. 257,- Kč/studenta. Jízdné ve výši 150,- Kč 

bude proplaceno pouze studentům, kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. Celkové 

náklady činí 2 250,- Kč. 

6.3 Proplacení cestovních nákladů ve výši 2 958,- Kč, tj. 174,- Kč/studenta a vstupného ve 

výši 1 360,- Kč, tj. 80,- Kč/studenta , pro studenty 2. K2 a 3.K1, kteří se zúčastnili 

exkurze v Praze – kadeřnicko-kosmetický veletrh. Příspěvek na studenta bude 

poskytnut ve výši 230,- Kč (150,- Kč jízdné, 80,- Kč vstupné). Celkem se zúčastnilo 

17 studentů a celkové náklady činí 3 910,- Kč. Příspěvek SRPDŠ mají uhrazen všichni 

účastníci. 

6.4 Proplacení cestovních nákladů ve výši 4 276,- Kč, tj. 171,- Kč/studenta a vstupného ve 

výši 1 250,- Kč/tj. 50,- Kč/studenta, pro 25 studentů 2. KPO, kteří v rámci exkurze 

navštívili Českou televizi v Praze. Příspěvek na studenta bude poskytnut ve výši 200,- 

Kč (150,- Kč jízdné a 50,- Kč vstupné). Celkové náklady činí 5 000,- Kč. Dále 

studenti 2. KPO, v rámci exkurze, navštívili Ústav anatomie při Lékařské fakultě 

v Hradci Králové. Exkurze v Praze se nezúčastnili 3 studentky (Michálková, 

Sochorová, Žohová) a proto bude částka 41,- Kč proplacena pouze jmenovaným. 

Ostatní studenti příspěvek na dopravu vyčerpali v rámci exkurze do Prahy. Celkové 

náklady činí 5 123,- Kč. Příspěvek SRPDŠ mají všichni studenti uhrazen.  

6.5 Proplacení cestovních nákladů ve výši 1 417,- Kč, tj. 95,- Kč/studenta, pro studenty 4. 

A, kteří se zúčastnili exkurze do farmaceutické firmy Contipro Group s.r.o. v Dolní 

Dobrouči. Příspěvek SRPDŠ mají všichni studenti uhrazen.  



6.6 Proplacení cestovních nákladů ve výši 2 736,- Kč, tj. 171,- Kč na studenta a vstupného 

ve výši 1 440,- Kč, tj. 80,- Kč na studenta, pro studenty 3. B, kteří v rámci exkurze 

navštívili Národní divadlo v Praze. Příspěvek na studenta bude poskytnut ve výši 230,- 

Kč (150,- Kč jízdné a 80,- Kč vstupné). Celkové náklady činí 3 840,- Kč. Příspěvek 

SRPDŠ mají všichni studenti uhrazen. 

6.7 Proplacení cestovních nákladů ve výši 3 440,- Kč, tj. 172,- Kč na studenta a vstupného 

ve výši 1600,- Kč, tj. 80,- Kč na studenta, pro studenty 4. PO, kteří v rámci exkurze 

navštívili Národní divadlo v Praze. P4příspěvek na studenta bude poskytnut ve výši 

230,- Kč (150,- Kč jízdné, 80,- Kč vstupné). Celkové náklady činí 4 600,- Kč. 

Příspěvek SRPDŠ mají všichni studenti uhrazen. 

6.8 Příspěvek na zakoupení odměn pro vítěze anglické soutěže v hodnotě do 1100 Kč, 

který využijeme k nákupu knížek a drobných předmětů. 

6.9 Proplacení odměny pro studenty, kteří úspěšně reprezentovali školu v soutěži "Koruna 

kreativity". Dle umístění činí náklady na odměny 1 200,- Kč. 

 

 

7. Dále bylo projednáno a odsouhlaseno: 

 

7.1 Zakoupení kreslících papírů ve výši 1 300,- Kč pro výuku výtvarné a estetické výchovy 

pro studenty oboru kadeřník a kosmetické služby – 2. K1, 2. K2, 3.K1, 3. K2 a 4. KS.  

7.2 Proplacení startovného ve výši 2 000,- Kč na kadeřnickou soutěž „Koruna kreativity“, 

která se uskuteční v Praze. A dále proplacení jízdného z Pardubic do Prahy a zpět a 

vstupného (50,- Kč) pro soutěžící a modely ze třídy 2. K1, 3. K2 a 2. KPO. Ostatním 

účastníkům nebudou náklady uhrazeny.   

7.3 Proplacení vstupného ve výši 4 920,- Kč na anglické představení, které se uskutečnilo 

dne 12. 10. 2015 v Domě hudby v Pardubicích. Cena 1 vstupenky činí 60,- Kč a všichni 

studenti z 3. A, 3. C, 4. B a 4. PO mají příspěvek SRPDŠ uhrazen. 

7.4 Proplacení jízdného ve výši 566,- Kč pro účastníky přípravného semináře pro 

chemickou olympiádu, který se dne 4. 11. 2015 konal v Praze. 

7.5 Proplacení jízdného ve výši 240,- Kč studentům, kteří reprezentovali školu ve stolním 

tenise dne 21. 10. 2015 v Holicích. Příspěvek SRPDŠ mají všichni uhrazen. 

7.6 Proplacení startovného ve výši 2 500,- Kč na soutěž „MMT Jihlava“ dne 4. 12. 2015 a 

proplacení autobusu do Jihlavy. Soutěže se zúčastní studenti 2. K2, 2.K1, 3. K2, 2. 

KPO. Studenti, kteří příspěvek SRPDŠ neuhradili a soutěže se zúčastní, zaplatí zálohu 

na autobus ve výši 250,- Kč (každý).  

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

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

náklady činí 13 260,- Kč. 

 

 

8. Různé 

 

- Příspěvky SRPDŠ uhrazeny k 20. 11. 2015 ve výši 298 320,- Kč. Zároveň 

příspěvek neuhradilo 122 studentů a neuhrazené příspěvky činí 44 540,- Kč.  

Celkem 49 plateb se špatným nebo žádným VS, i přesto se všechny platby 

podařilo zařadit.  

Nejhorší platební morálka je ve třídách učňů, výjimkou je třída 2. K2. Dále ve 

třídě 1. BS, a 3. PO. 

- schůzka revizní komise: účast pí Slabá, pí Siantová a pí Kolnerové 

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

schůzkami, pozvánky před jednáním rozešle pí Kolnerová 

- odsouhlasena žádost pí Kolnerové, hospodářky SRPDŠ o proplacení 2ks 

příjmového pokladního dokladu ve výši 37,- Kč 



- dluh studentů 2. K2 (3. K2) z loňského školního roku ve výši 1 932,- Kč (studijní 

průkazy, papír do tiskárny, vstupné do divadla, autobus na soutěž) 

- schůzka s maturanty ohledně maturitního plesu proběhla dne 13. 10. 2015 

- odměna za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích bude studentům 

poskytnuta dle návrhu, který byl odsouhlasen ve školním roce 2014-2015 a bude 

poskytnuta pouze studentům, kteří uhradili příspěvek SRPDŠ 

- žádost o zakoupení předmětů pro výuku biologie ve výši 11 566,- Kč (preparáty 

rostlinných a živočišných buněk, kufr s mikroskopem, model krevního oběhu, 

krabice na hmyz). O nákupu bude rozhodnuto na jednání výboru SRPDŠ 

v dubnu 2016. 

- žádost třídní učitelky z 1. POB o poskytnutí příspěvku ve výši 2 700,- Kč pro 

studenta tohoto ročníku na lyžařský kurz. Důvodem je špatná finanční situace 

rodiny, žije pouze s matkou. Příspěvek SRPDŠ student uhradil. Žádost byla 

zamítnuta, ale lze domluvit splátkový kalendář a částku na lyžařský zájezd 

poskytnout 

- v letošním školním roce budou probíhat přípravné kurzy pro přijímací řízení na 

vysoké školy. Cena kurzu činí 2 700,- Kč a finanční částky budou zasílány na 

podúčet účtu SRPDŠ, který byl zřízen pro úhradu za autoškolu. 

 
 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 15. 12. 2015 

Zapsala: pí R. Siantová 

 


