
Zápis ze schůzky výboru SRPDŠ ze dne 24. 11. 2017 

 

Přítomni: pí Boušková, p. Pešek, pí Cinková, pí Víšková (1.K1), pí Pražanová, pí Novotná,   

p. Posolda, sl. Kantorová, pí Kopecká, p. Zderadička, pí Vladyková, pí Fikejzová,                  

pí Felcmanová, pí Netolická, pí Pánková, pí Hejná, pí Chvojková, p. Šuhajda, p. Krupař,        

pí Hejtmánková, pí Sochorová, pí Hokešová, pí Kolnerová      

Za vedení školy:  Bc. Pleskotová Kristýna 

 

 

Program:  

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

 

2. Stav finančních prostředků k 24. 11. 2017: 354 698,92 Kč 

z toho 

- v hotovosti: 21 190,- Kč 

- na účtu: 288 133,93 (+ 45 375,- Kč záloha MP), tj. 333 508,93 

 

3. Exkurze (jízdné, vstupné) 

2.1 Mezinárodní kosmeticko-kadeřnický veletrh Interbaunty Praha, proplaceno 250,- 

Kč/studenta (jízdné ve výši 150,- Kč a vstupné 100,- Kč) 

- 1. VK, účast 12 studentů, z toho 1 student nemá uhrazen příspěvek SRPDŠ, celkové 

náklady činí 3 000,- Kč 

- 2. K2, účast 5 studentů, z toho 2 studenti nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ, celkové 

náklady činí 750,- Kč, 

- 3. K1, účast 7 studentů, z toho 2 studenti nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ, celkové 

náklady činí 1 250,- Kč. 

2.2 Policejní muzeum Praha, proplaceno jízdné ve výši 150,- Kč/studenta 

- 1. BC 1, účast 31 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, celkové náklady 

činí 4 650,- Kč, 

- 1. BC2, účast 26 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, celkové náklady 

činí 3 900,- Kč, 

- 1. D, účast30 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, celkové náklady činí 

4 500,- Kč, 

- 1. BS, účast 15 studentů, z toho 4 studenti nemají uhrazen příspěvek SRPDŠ, 

celkové náklady činí 1 575,- Kč (1 studentka jela pouze do Prahy). 

2.3 Farmaceutická firma Contipro a.s. v Dolní Dobrouči, proplaceno jízdné 

- 4. A, účast 22 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, náklady na               

1 jízdenku činí 70,- Kč, celkové náklady 1 540,- Kč 

- 4. CHB, účast 11 studentů, celý ročník příspěvek SRPDŠ uhradil, náklady na             

1 jízdenku činí 105,- Kč, celkové náklady 1 155,- Kč 

 

  Maturitní plesy:  

 

Uhrazena záloha na pronájem sálu za účelem konání maturitních plesů ve výši 45 375,- Kč 

se splatností 18. 10. 2017.      

 

4. Finanční odměny pro studenty 

 

Provedena aktualizace odměn pro studenty za úspěšnou reprezentaci školy v různých 

soutěžích – viz tabulka. Výbor na jednání výši odměn, dle předloženého návrhu odsouhlasil.                   

 

4.1 Žádost o finanční odměnu ve výši 200,- Kč pro studenta 1. C za reprezentaci školy 

v krajském kole matematické soutěže „Přírodovědný klokan“, který se umístil na 9. 

místě v kategorii Junior. 



4.2 Žádost o odměnu ve výši 1 500,- Kč pro 3 studentky, které se v rámci reprezentace 

školy zúčastnili soutěže v celorepublikovém matematickém projektu. Studentka 

Vlčková z 3. B se umístila na 4. místě a náleží jí odměna ve výši 600,- Kč, studentka 

Klečková z 2. D se umístila na 9. místě, náleží odměna ve výši 500,- Kč. V ostatním 

případě se jednalo o umístění na 12. místě – odměna nenáleží. Celkové náklady činí 

1 100,- Kč. 

 

5. Nákup (různé)  

5.1 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. Žádost bude projednána na jednání výboru SRPDŠ 

v dubnu 2018. 

5.2 Žádost o poskytnutí finanční částky ve výši 6 700,- Kč na zakoupení zvukového 

zařízení „Party reproduktor Sony MHC-V11“ pro ozvučení tělovýchovných aktivit 

studentů při výuce tělesné výchovy a při školních soutěžích. 

 

8 Různé 

8.1 Žádost o finanční příspěvek na úhradu jízdného pro studenty, kteří se v rámci 

reprezentace školy zúčastní volejbalového turnaje ve dnech 24. 11. a 1. 12. 2017. 

Jízdné bude poskytnuto pouze studentům, kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

8.2 Žádost o finanční příspěvek na úhradu jízdného pro studenty, kteří se v rámci 

reprezentace školy zúčastní turnaje ve stolním fotbalu dne 1. 12. 2017. Jízdné bude 

poskytnuto pouze studentům, kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

8.3 Žádost o proplacení vstupného do protidrogového vlaku pro studenty 1. A ve výši 

150,- Kč/studenta. V ročníku je 26 studentů a všichni mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

Celkové náklady činí 3 900,- Kč. 

8.4 Žádost o proplacení autobusu, startovného a vstupného pro studenty, kteří se dne 8. 2. 

2018, v rámci reprezentace školy zúčastní soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně. 

Předpokládané náklady činí cca 11 000,- Kč. Soutěže se zúčastní především studenti, 

kteří mají zaplacen příspěvek SRPDŠ. Podmínkou uhrazení výše uvedené částky je 

řádné předání seznamu všech účastníků. Pokud na soutěž pojede student, který 

příspěvek SRPDŠ neuhradil, přispěje alikvotní částkou z celkových nákladů na celou 

akci, zajistí pí Kolnerová. 

8.5 Plavání (pronájem závodní dráhy) – školní rok 2016-2017 v celkovém seznamu byly  

v loňském školním roce 4 studenti, kteří neměli uhrazen příspěvek SRPDŠ. Náklady  

na 1 studenta činily 130,- Kč. Dva studenti částku uhradili a dva studenti částku 

odmítají uhradit s tím, že na plavání nedocházeli. Zda na plavání docházeli lze po roce 

těžko zjistit, v seznamu jsou uvedeni.  

      S odkazem na výše uvedené, nebude studentům uhrazen příspěvek na šerpy ve výši     

     120,- Kč. 

Plavání (pronájem závodní dráhy) – školní rok 2017-2018 v letošním školním roce je 

14 studentů, kteří příspěvek SRPDŠ neuhradili. Bude proto od nich vybrána zálohu ve 

výši 150,- Kč, po skončení provede pí Kolnerová celkové vyúčtování a potencionální 

přeplatek jim bude vrácen. 

8.6 Příspěvek SRPDŠ neuhradilo celkem 117 studentů a 2 studenti uhradili na 1. pololetí, 

tj. částka 47 120,- Kč, které chybí v pokladně. Nejhorší platební morálka je u učňů, 

jedná se o třídy 1. K1, 1. K2, 2. K2, 3. K1 a 3. K2. Z těchto ročníků neuhradilo 

příspěvek 69 studentů. Naopak příspěvek SRPDŠ uhradili všichni studenti 1. D,         

1. BC1, 1. BC2, 2. A, 2. D, 2. PO, 2. VK, 2. BS, 3. C, 3. BC1, 3. POB, 4. A, 4. B, 4. C, 

4. CHB, 4. PO, 4. KPO a 4. BC1 – celkem 18 ze 40 tříd a v 5 třídách po1 studentovi. 

8.7 Na jednání výboru SRPDŠ dne 11. 10. 2017 byla mimo jiné odsouhlasena žádost 

k nákupu xerografického pro tisk školního časopisu. Členové výboru SRPDŠ byli 

informováni o tom, že nákup 1 balíku A3 (500 ks) za 631,- Kč byl o dost předražen. 

Zakoupení tohoto papíru lze pořídit za cca 350,- Kč. Výbor apeluje na učitele školy, 



aby v případě nákupu z finančních prostředků SRPDŠ postupovali s péčí řádného 

hospodáře a neprováděli předražené nákupy, aby byly finanční prostředky lépe 

využívány ve prospěch studentů.        

8.8 Příští schůzka výboru SRPDŠ se bude konat v dubnu 2018, před třídními schůzkami, 

pozvánky před jednáním rozešle pí Kolnerová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 27. 11. 2017 

Zapsal:  

 

 

 

 

        


