
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ konané dne 11. 10. 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 Boušková, p. Pešek, pí Cinková, pí Víšková, pí Pražanová, p. Posolda, sl. Kantorová, 

p. Zderadička, pí Vladyková, pí Felcmanová, pí Netolická, p. Pilný, pí Pánková, pí Hokešová, pí 

Hrubešová, pí Kolnerová 

 

Za vedení školy:  Bc. Pleskotová Kristýna 

 

Program:  

1. Volba zapisovatele: zápisem z dnešního jednání byl pověřen p.Pešek – zástupce 1. C 

 

2. Volba 1 člena kontrolní komise: do kontrolní komise byla zvolena pí Boušková – 

zástupkyně 1. A 

 

3. Návrh rozpočtu pro školní rok 2017-2018 byl odsouhlasen  

(rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu) 

 

4. Exkurze (jízdné, vstupné) 

4.1 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. 

Exkurze musí být absolvována v rámci výuky. 

4.2 Jízdné, ubytování startovné – různé soutěže v rámci reprezentace školy 

4.3 Jízdné a stravné – dobrovolná účast při dnech otevřených dveří, burzy škol, kroužky apod. 

– na tyto akce bude vyplacena záloha ve výši 10 000,- Kč. Tato částka bude vynaložena 

na jízdné v plné výši a 80,- Kč na stravu/studenta/akci, avšak pouze studentům, kteří mají 

uhrazen příspěvek SRPDŠ. Po vyčerpání celé částky bude hospodářce předložen seznam 

akcí s uvedením data, seznam studentů, kteří se jednotlivých akcí zúčastnili vč. jízdenek a 

pokladního dokladu o zakoupení stravy. 

       Zajistí zástupce školy Bc. Pleskotová. 

 

5. Sportovní činnost 

Lyžařský výcvik 1. ročníky – povinný pro maturanty. 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. 

Doprava na adaptační kurz pro studenty učebních oborů. 

 

Odsouhlasené požadavky: 

- doprava na lyžařský výcvik pro první ročníky maturitních oborů 

- doprava na adaptační kurz pro první ročníky učebních oborů  

- pronájem plavecký dráhy (třetí ročníky a první – obor požární ochrana) 15 000,- Kč 

- sportovní kurzy pro 2. ročníky (příspěvek na dopravu) cca 60 000,- Kč  

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

 

           Na sportovní činnost vyčleněno 80 000,- Kč. 

 

 



 

 

6. Maturitní plesy:  

 

Ve dnech 12. 1., 16. 2. a 9. 3. 2018 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: příjmy z prodaných lístků do tomboly je příjmem maturantů. 

Smlouva na pronájem prostor v ATRIUM PALÁCI je připravena k podpisu.  

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

 

Záloha faktura č. 206/17 na pronájem sálu za účelem konání maturitních plesů ve výši 45 375,- 

Kč se splatností 18. 10. 2017. Záloha bude uhrazena z ˇpříspěvků na SRPDŠ. Po výběru 

hotovosti na vstupném bude částka vrácena na účet SRPDŠ do FIO banky. Zajistí pí Kolnerová – 

hospodářka SRPDŠ.     

 

7. Finanční odměny pro studenty 

 

Soutěže SOČ, CHO, AMAWET, matematika, cizí jazyky apod. – odměna pro studenty za 

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

     V souvislosti s tím bude provedena aktualizace tabulky odměn za umístění v jednotlivých 

soutěžích zvlášť pro okresní, krajské a národní (celorepubliková kola) ze školního roku 2014-

2015. Návrh odměn soutěže provede  Bc. Pleskotová ve spolupráci s pí Kolnerovou, poté bude 

tento návrh rozeslán všem zástupcem jednotlivých tříd a na příštím jednání výboru SRPDŠ bude 

odsouhlasen. 

 S odkazem na výše uvedené bude v žádostech o poskytnutí odměny od třídních učitelů uvedeno: 

- jméno, příjmení a ročník (studenta/studentky) 

- o jakou soutěž se jednalo (podrobnější popis)  

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

uhradili příspěvek SRPDŠ. 

7.1 Žádost o příspěvek ve výši 1 300,- Kč na nákup odměn (knihy, drobné předměty) pro 

studenty, kteří se zúčastní soutěže v anglickém jazyce a umístí se na předních místech. 

Proběhnou dvě kola pro maturitní a nematuritní obory. 

7.2 Žádost o příspěvek ve výši 600,- Kč na nákup odměn (knihy, drobné předměty) pro studenty, 

kteří se zúčastní soutěže v německém jazyce a umístí se na předních místech.  

7.3 Žádost o příspěvek ve výši 600,- Kč na nákup odměn (knihy, drobné předměty) pro studenty, 

kteří se zúčastní soutěže v ruském jazyce a umístí se na předních místech. 

Odměna zakoupená z finančních prostředků SRPDŠ může byt předána pouze studentům, kteří 

uhradili příspěvek SRPDŠ. V souvislosti s tím bude výboru SRPDŠ předán přehled odměněných 

studentů. Zajistí pí Pleskotová, zástupkyně školy. 

 

8. Nákup (různé) – odsouhlasené požadavky 

 

8.1 Žádost o příspěvek ve výši 25 000,- Kč na zakoupení rozhlasové ústředny mp3 

s přehrávačem smart pro školu, stávající sestava nevyhovuje stávajícím požadavkům. 

 

8.2 Žádost o finanční příspěvek ve výši 2 200,- Kč na tisk školního časopisu, na nákup papíru 

A3 a barvy do tiskárny. 

 



8.3 Žádost o zakoupení papíru do tiskárny pro studenty všech ročníků (třída do 25 studentů, 

kteří uhradili příspěvek SRPDŠ obdrží po 2 balíkách, třída nad 25 studentů, kteří uhradili 

příspěvek SRPDŠ obdrží po 3 balíky). 

 

8.4  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. KPO a 2. 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 

 

8.5 Poskytnutí příspěvku na zhotovení maturitních stužek a šerp pro studenty maturitních ročníků 

4. A, 4. B, 4. C, 4. PO a 4. B ve výši 120,- Kč/ studenta. Celkové náklady budou činit 

26 640,- Kč. 

 

8.6 Žádost o příspěvek na zájezd do Paříže, který se uskutečnil v termínu od 15. 9. – 19. 9 2017 

s návštěvou mezinárodního kadeřnického veletrhu Mondial Coiffure Beaté – cena zájezdu za 

1 osobu činila 4 990,- Kč (celkem se z jednotlivých tříd zúčastnilo 28 studentů) Příspěvek ve 

výši 500,- Kč bude vyplacen studentům, kteří uhradili příspěvek SRPDŠ. 

 

8.7 Studenti, kteří předají písemné potvrzení, že žijí v dětském domově, jsou od placení 

příspěvku SRPDŠ ve výši 400,- Kč osvobozeni a bude se na ně pohlížet jako, na platící a 

mohou rovněž čerpat finanční částky z peněz SRPDŠ na různé akce.  

 

9 Různé 

 

- příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat v listopadu 2017, před třídními schůzkami, 

pozvánky před jednáním rozešle pí Kolnerová 

- schůzka s maturanty ohledně maturitního plesu proběhla dne 11. 10. 2016 za účasti 

zástupců maturitních tříd a paní učitelky Bc. Pleskotové 

- sponzorský dar od fy SYNPO ve výši 15 000,- Kč byl na účet SRPDŠ připsán dne 21. 9. 

2017 (za školní rok 2016-2017). 

 

 

 

 

 

 
 

 

V Pardubicích dne 11. 10. 2017 

Zapsal: Gabriel Pešek 

 

 

 

 

 


