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Zápis z Členské schůze výboru SRPDŠ konané dne 9. 6. 2017 
 

 

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 Kopecká, pí Felcmanová, p. Pilný, p. Šuhajda, pí Hokešová, pí Houdková, pí 

Kolnerová 

Za vedení školy: Bc. Pleskotová 

 

Zápisem z jednání byla pověřena paní Hokešová Hana, zástupce 3. PO 

 

Program: 
 

1. Stav finančních prostředků k 31. 5. 2017: 

 -  v hotovosti:        6 851,00 Kč 

 -  na účtu:                267 666,78 Kč  Celkem 274 517,78 Kč  

  

2. Přes e-mail odsouhlaseno: 
  Vstupné na divadelní představení pro studenty 3. K2 ve výši 2 250,- Kč. 

  Tisk pasportů na AMAVET ve výši 747,- Kč. 

  Odměny za reprezentaci školy v okresních a krajských soutěží SOČ a AMAVET ve výši  

   9 100,- Kč. 

 

3. Informace o vyplacených náhradách za exkurze (duben – červen 2017) 

 1. A – jízdné a vstupné, Botanická zahrada Praha (215,- Kč/studenta) 

 1. B – jízdné a vstupné, Botanická zahrada Praha (215,- Kč/studenta) 

1. PO – jízdné a vstupné Body The Exhibition Praha (250,- Kč/studenta) 

 1. K1 – jízdné a vstupné, Mezinárodní veletrh Interbeauty Praha (230,- Kč/studenta) 

  2. A – jízdné a vstupné, Body The Exhibition, podmořský svět Praha (247,- Kč/studenta) 

         jízdné a vstupné IQ Landia Liberec (250,- Kč/studenta) 5 studentů nebylo v Praze  

  2. B – jízdné a vstupné, Body The Exhibition, podmořský svět Praha (247,- Kč/studenta) 

 2. C – jízdné a vstupné, IQ Landia Liberec (250,- Kč/studenta) 

  2. D – jízdné a vstupné, IQ Landia Liberec (250,- Kč/studenta) 

  2. PO – jízdné a vstupné, Body The Exhibition Praha (250,- Kč/studenta) 

  3. A – jízdné a vstupné, Body The Exhibition, podmořský svět Praha (247,- Kč/studenta) 

  3. B – jízdné a vstupné, Body The Exhibition Praha (249,- Kč/studenta) 

  3. CHB – jízdné a vstupné, Body The Exhibition, podmořský svět Praha (247,- Kč/studenta) 

Studenti 1. BC1 a 1. BC2 se zúčastnili v pořadí druhé exkurze v Praze The Body Exhibition, 

doplaceno vstupné ve výši 100,- Kč/studenta a studentům, kteří nebyli na první exkurzi bylo 

proplaceno i jízdné ve výši 246,- Kč/studenta.  

   Na exkurze (jízdné a vstupné) bylo k dnešnímu dni uhrazeno celkem 90 624,- Kč. 

 

4. Odměny pro studenty 

 

- Krajské kolo v chemické olympiádě. 
6. místo v kategorii B Grossová Petra z 3. C – 400,- Kč                                                                                                       

10. místo v kategorii B Halberštát Jakub z 2. B – 300,- Kč                                                                                                      

8. místo v kategorii C Němec Vlastimil z 2. C – 300,- Kč        
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- Žádost o finanční odměnu pro studenta 4. B Leinwebera Petra za úspěšnou reprezentaci 

školy v soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky, která se konala 

v americkém Houstonu a se svým projektem obsadil v celosvětové konkurenci 3 místo 

v kategorii Inženýrství. Navržena a odsouhlasena odměna ve výši 5 000,- Kč. 

 

- Žádost o finanční odměnu pro studentku 4. B Rejzkovou Annu, která dosahovala během 

studia vynikajících studijních výsledků, každoročně příkladně reprezentovala školu 

v prestižních soutěžích, kde dosahovala výborných umístění. Navržena a odsouhlasena 

odměna ve výši 10 000,- Kč. 
                                                                            

 

5. Za reprezentaci školy v soutěžích bylo odsouhlaseno:  

- Startovní poplatek ve výši 200,- Kč – reprezentace školy v soutěži Prezentariáda 2017. 

 

- Jízdné a startovné – soutěž ve florbalu, která se konala dne 19. 4. 2017 v Předměřicích 

v celkové výši 553,- Kč. Student 2. K2 Jakeš Tomáš nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ, 

náklady na dopravu mu nemůžou být uhrazeny, skutečně vyplacená částka 443,- Kč. 

 

- Žádost o proplacení příspěvku ve výši 100,- Kč na registraci v reprezentaci školy 

v mezinárodním projektu Dofe. Vybráno 22 studentů, z toho student 2. A Třísko Jan, nemá 

uhrazen příspěvek SRPDŠ, příspěvek na registraci mu nebude poskytnut. Celkové náklady 

činí 2 100,- Kč. 

 

6. Různé:  
- Žádost o příspěvek na dopravu a jízdné (exkurze) pro studenty 1. VK, kteří se dne 21. 4. 

2017 zúčastnili mezinárodního veletrhu Interbeauty Prage v Praze. Jedná se o nástavbové 

studium. Studenti hradí příspěvek SRPDŠ ve výši 200,- Kč s tím, že nebudou na exkurze 

jezdit. V ročníku je 19 studentů a příspěvek SRPDŠ jich zaplatilo pouze 7. Náklady na 

jízdné ve výši 75,- Kč a na vstupné ve výši 50,- Kč budou proplaceny pouze studentům, 

kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

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

ročníky 1. BC1, 1. BC2, 2. BC1, 2. BC2 a 2. POB, kteří se v rámci povinné výuky zúčastní 

výcviku v terénu. 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. Odsouhlaseno. 

- Žádost o příspěvek na dopravu pro studenty 2. POB a 2. PO, kteří se v rámci povinné výuky 

zúčastní lezeckého výcviku a výcviku ve vodě spojený s nácvikem záchrany tonoucího a na 

raftových člunech. Předpokládané náklady činí 9 000,- Kč. Příspěvek SRPDŠ nemá uhrazen 

Velebová Adéla z 2. PO. Odsouhlaseno. 

- Žádost o příspěvek na jednodenní výlety. Rozhodnuto, že příspěvek na jednodenní výlet 

bude vyplacen pouze třídám, které v letošním školním roce nebyly na žádné exkurzi, a tudíž 

nečerpali finanční prostředky na jízdné a vstupné. Odsouhlasena částka ve výši 200 

Kč/studenta. Částka bude poskytnuta pouze studentům, kteří mají uhrazen příspěvek 

SRPDŠ. 

- Odsouhlasena odměna pro hospodářku za práci ve školním roce 2016-2017 ve výši 10 000,- 

Kč. 

 

7. Ostatní  
- Společnost SYNPO, a.s. poskytla sponzorský dar ve výši 15 000,- Kč za účelem financování 

nákladů spojených s organizováním soutěže „O cenu SYNPA“. 

- Dále společnost SYNPO, a.s. věnovala 30 000,- Kč na finanční odměny pro studenty 

v soutěži „O cenu SYNPA“. Odměny byly studentům předány při slavnostním předávání 

maturitních vysvědčení. 
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- Byly zakoupeny desky na maturitní vysvědčení a výuční listy na školní roky 2016/2017 a 

2017/2018 – množstevní sleva ve výši 30%. Zakoupeno celkem 461 desek a náklady na 

pořízení činí celkem 39 861,- Kč, vč. DPH. 

 

 

Pro školní rok 2017-2018 byl stanoven příspěvek SRPDŠ ve výši 400,- Kč pro všechny 

ročníky, včetně nástavbového studia. Druhý sourozenec hradí příspěvek ve výši 50%, tj. 

200,- Kč. Všechny příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, dne 9. 6. 2017 

Zapsala: Hokešová Hana, zástupce třídy 3. PO 

 


