
Zápisu z jednání výboru SRPDŠ ze dne 23. 3. 2018 

 

Přítomni: pí Boušková, p. Pešek, pí Cinková, pí Víšková, pí Pražanová, pí Novotná, pí Vavrušková, 

pí Kopecká, p. Zderadička, pí Letáčková, pí Felcmanová, pí Netolická, pí Šnorová, p. Pilný, pí 

Pánková, p. Šuhajda, p. Krupař, pí Sochorová, pí Hokešová, pí Kolnerová 

Za vedení školy: Bc. Pleskotová Kristýna, Mgr. Hojková Petra 

 

Program:  

1. Zápis z dnešního jednání výboru SRPDŠ provede p. Pešek, zástupce 1. C 

 

2. Paní Boušková předložila zprávu revizní komise, provedena kontrola účetnictví za školní rok   

2016/2017. Zjištěna jedna závada administrativního charakteru, která byla odstraněna.  

 

3. Stav finančních prostředků k 23. 3. 2018: 534 622,70 Kč 

z toho 

- v hotovosti: 29 237,- Kč 

- na účtu: 505 385,70 Kč (366 767,70,- Kč) 

Zatím ještě nejsou uhrazeny faktury za pronájem sálu na maturitní plesy. Předpokládané náklady 

činí 183 993,- Kč – 45 375,- Kč (vyplacená záloha) = 138 618,- Kč.  

 

4. Exkurze (jízdné, vstupné) 

4.1 Česká národní banka Praha (jízdné) 

- 3. A, účast 23 studentů, z toho 1 student nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ, jízdné činí 150,- 

Kč/studenta, celkové náklady činí 3 300,- Kč 

- 3. B, účast 20 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, jízdné činí 150,- Kč/studenta, 

celkové náklady činí 3 000,- Kč  

- 4. B, účast 12 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, jízdné činí 145,- Kč/studenta 

celkové náklady činí 1 740,- Kč 

- 4. CHB, účast 12 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, z tohoto počtu se 4 

studenti zúčastnili již druhé exkurze, za první jim byla na jízdném vyplacena částka 105,- 

Kč, byla jim za druhou exkurzi doplacena částka 40,- Kč, ostatním 145,- Kč, celkové 

náklady činí 1 320,- Kč. 

4.2 Česká televize Praha, proplaceno jízdné ve výši 150,- Kč/studenta 

- 2. VK, účast 12 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, celkové náklady činí      1 

800,- Kč. 

4.3 Národní divadlo Praha, proplaceno jízdné ve výši 150,- Kč a vstupné ve výši 80,- Kč na 

studenta, celkem 230,- Kč/studenta 

- 3. D, účast 19 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, celkové náklady činí 4 370,- 

Kč. 

4.4 TPCA Kolín, proplaceno jízdné ve výši 113,- Kč/studenta 

- 4. BC2, účast 19 studentů, z toho 1 student nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ, celkové 

náklady činí 2 034,- Kč. 

K dnešnímu dni činí celkové náklady na exkurze (jízdné, vstupné) 61 538,- Kč. 

 

5. Maturitní plesy:  

 

Vyúčtování: 

Den konání MP 
Příjem ze 

vstupného v Kč 

   Náklady na 

maturitní ples v Kč 
Výtěžek 

12. 1. 2018 119 920,- 118 938,- 982,-  

16. 2. 2018 149 480,- 111 415,- 38 065,- 

9. 3. 2018 203 040,- 127 355,- 75 685,- 

Celkem 472 440,- 357 708,- 114 732,- 

 

Celkový výtěžek z maturitních plesů činí 114 732,- Kč. 

   



 

 Proplacen příspěvek na šerpy, celkové náklady činí 23 400,- Kč, tj. 120 Kč/studenty. 

Ve školním roce 2018-2019 se budou konat tři maturitní plesy ve dnech 4. 1., 15. 2. a 8. 3. 2019, 

Od 19:00 hod. – 03:00 hodin v nebytových prostorech HELIOS PRODUCTION s. r. o. (bývalý 

Congres Centre AFI Palace) Pardubice, Masarykovo náměstí 2799.  

 

6. 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. 2018 paní učitelce Pleskotové. Na 

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

 Poznámka: proplaceny nebudou cigarety, alkohol zboží podobného charakteru. 

 

7. Finanční odměny za reprezentaci školy v soutěžích 

 

7.1 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v krajském kole ekonomické olympiády, 

která se uskutečnila dne 7. 2. 2018 v Hradci Králové: 

 - Kvášová Barbora 3. B – za 3. místo náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Kollert Vojtěch 3. A – za 4. až 5. místo náleží odměna ve výši 400,- Kč 

- Sperátová Michaela 3. A  - za 6. – 8. místo náleží odměna ve výši 200,- Kč 

 

7.2 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v krajském kole chemické olympiády, 

kategorie E: 

- Grossová Petra 4. C – za 1. místo náleží odměna ve výši 600,- Kč 

- Kloz Martin 4. C – za 2. místo náleží odměna ve výši 600,- Kč 

- Halbrštát Jakub 3. B – za 3. místo náleží odměna ve výši 600,- Kč 

- Vlčková Denisa 4. B – za 4. místo náleží odměna ve výši 500,- Kč 

- Sedláček Dominik 3. C – za 5. místo náleží odměna ve výši 500,- Kč 

 

7.3 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v národním kole chemické olympiády, 

kategorie E: 

 - Grossová Petra 4. C – za 8. místo náleží odměna ve výši 400,- Kč 

 

7.4 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy v národním kole Kalibr Cup v Lanškrouně: 

  - Fleischmanová Renata 1. VK – za 7. místo v Body artu náleží odměna ve výši 600,- Kč 

 

7.5 žádost o finanční odměnu za reprezentaci školy na Mezinárodním mistrovství ČR Koruna 

Kreativity konané dne 16. 1. 2018 v Praze: 

 - Maňurová Veronika 3.K1 – za 1 místo „Účesová tvorba“ náleží odměna ve výši 800,- Kč 

  - Hůlková Natálie 1. VK – za 2. místo „Make up“ náleží odměna ve výši 800,- Kč 

Celkové náklady na odměny činí 6 500,- Kč. 

 

 

8. Nákup (různé)  

8.1 Žádost o poskytnutí finanční částky v celkové výši 24 000,- Kč na zakoupení dvou sad 

sportovních dresů po 15 ks. Cena jedné sady činí 9 000,- Kč. Potisk dresů – název školy a 

logo ve výši 6 000,- Kč.  

8.2 Zakoupení příjmového pokladního dokladu za 21,- Kč. 

 



9. Různé 

Dále byly odsouhlaseny níže uvedené žádosti: 

- Žádost o finanční příspěvek na úhradu jízdného pro 4 studentky, které se v rámci 

reprezentace zúčastnily Mezinárodní soutěže Koruna kreativity v Praze ve výši 948,- Kč. 

Příspěvek SRPDŠ mají studentky uhrazen. 

- Žádost o finanční příspěvek na úhradu jízdného pro 5 studentů, kteří se v rámci 

reprezentace školy zúčastnili krajského kola ekonomické olympiády v Hradci Králové ve 

výši 254,- Kč. Příspěvek SRPDŠ mají studenti uhrazen. 

- Žádost o příspěvek na pohoštění maturitních komise a komisí na závěrečné učňovské 

zkoušky ve výši 2 000,- Kč na třídu. Celkem 12 ročníků, tj. 24 000,- Kč. 

Ve třídě 3.K1 je 29 studentů a 8 z nich nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ. Na komisi každý 

uhradí částku 69,- Kč, tj. 552,- Kč. Ve třídě 3. K2 je 28 studentů a 24 z nich nemá 

uhrazen příspěvek SRPDŠ. Na komisi každý uhradí částku 72,- Kč, tj. 1 728,- Kč.  

Ostatní ročníky mají příspěvek SRPDŠ uhrazen. 

- Desky na maturitní vysvědčení a výuční listy byla zakoupeny v loňském školním roce, 

náklady na jedny desky činí 90,- Kč. Vzhledem k tomu, že studenti z 3. K1 a 3. K2 

neuhradili příspěvek SRPDŠ každý na desky přispěje částkou 90,- Kč. V 3. K1 je to 8 

studentů, tj. částka 720,- Kč a v 3. K2 je 24 studentů, tj. částka 2 160,- Kč.    

-  Na jednání výboru SRPDŠ odsouhlasen příspěvek ve výši 11 000,- Kč na reprezentaci 

školy v soutěži Kalibr Cup v Lanškrouně (autobus, startovné a vstupné). Místo autobusu 

jeli soutěžící vlakem a část jela soukromým vozidlem (Renault nákladní skříňový). 

Žádost o proplacení: 

a) jízdného vlakem z Pardubic do Lanškrouna a zpět, celkové náklady pro 7 studentů 

činí 1 001,- Kč. 

b) pohonných hmot, průměrná spotřeba 8 l/100 km. Cesta z Pardubic do Lanškrouna a 

zpět činí 180 km. Náklady na pohonné hmoty činí cca 500,- Kč. 

c) stravného ve výši 560,- Kč 

d) startovné činí 1 500,- Kč 

 Celkové náklady na výše uvedenou akci činí 3 561,- Kč. 

 

Příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat dne 19. 6. 2018 v 17:00 hod., pozvánky budou 

rozeslány, zajistí pí Kolnerová 

 

 

 

 

 V Pardubicích dne:  

Zapsal:  

 

 

 

        


