
Zápis z jednání výboru SRPDŠ SPŠCH dne 26. 11. 2021 - videokonference 

 

Účast hlasování: pí Vtípilová, p. Trávníček, pí Macáková, pí Tylšarová, pí Hladová, p. Pilař, pí 

Bolechová, pí Hájková M., pí Voborníková, pí Novotná S., pí Gobernacová, pí Lichtagová, pí 

Dobruská, pí Urbancová, p. Nol, pí Simonová, pí Guitti, p. Jílek, p. Zvejška, pí Tesařová, 

pí Hájková P., pí Marešová, p. Fiala, pí Kulhánková, pí Novotná D., pí Vojtová, p. Svatoň, 

Rychterová, pí Mecová, pí Žáčková, pí Michálková, pí Kolnerová  

Za vedení školy:  Ing. Bořková Lucie 

 

Program:  

1. Volba zapisovatele: vzhledem k mimořádné situaci provede zápis hospodářka výboru 

SRPDŠ, schválí předsedkyně výboru SRPDŠ pí Michálková – souhlas 100% hlasujících. 

 

2. Stav finančních prostředků k 31. 10. 2021: 612 209,48 Kč 

z toho: 

- bankovní účet 586 882,48 Kč 

- hotovost     25 327,00 Kč 

 

3. Návrh rozpočtu pro školní rok 2021-2022 – souhlas 100% hlasujících. 

(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 (jízdné, vstupné) ve školním roce. Exkurze musí 

být absolvována v rámci výuky. 

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

Souhlas 100% hlasujících. 

 

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 – 1x Janské lázně BUS, 8 tříd doprava vlakem (Jizerka) 

Příspěvek na adaptační kurz pro studenty učebních oborů (chybí žádost) 
Náklady budou uhrazeny pouze studentům, kteří mají lyžařský výcvik povinný a mají 

uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

 

Požadavky školy: 

- doprava (BUS) na lyžařský výcvik pro první ročníky maturitních oborů do Janských 

lázní v plné výši a doprava (vlak) pro 1. ročníky a 2. ročníky (Jizerka) v plné výši, 

předpokládané náklady BUS cca 20 000,- Kč a vlak cca 25 000,- Kč 

souhlas 100% hlasujících 

- sportovní vodácké kurzy pro 2. ročníky ve výši 250,- Kč/studenta, předpokládané 

náklady cca 40 000,- Kč  

souhlas 100% hlasujících 

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

souhlas 100% 

- pronájem sportovního areálu Na Olšinkách pro uspořádání sportovního dne školy 

ve výši 5 000,- Kč 

souhlas 100% hlasujících. 

- výuka plavání 3. ročníků – 24 000,- Kč 

souhlas 100% hlasujících. 

- posilovač stehen zn. Hydraulicline CTH1100(dovybavení posilovny) 20 590,- Kč 

souhlas 96,9% hlasujících. 

- cyklotrenažér inSportline in Condi S 1000i (dovybavení posilovny) 27 790,- Kč 

souhlas 96,9% hlasujících. 



           Na sportovní činnost vyčleněno 260 000,- Kč. Z této částky je vyhrazeno 100 000,- Kč 

na zakoupení košů, odsouhlaseno na jednání výboru SRPDŠ (videokonferenci) ve 

školním roce 2020-2021. 

             

6. Maturitní plesy:  
 

    Ve dnech 14. 1., 18. 2. a 11. 3. 2021 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.  

Souhlas 96,9% hlasujících. 

 

TOMBOLA: příjmy z prodaných lístků do tomboly je příjmem maturantů. 

     Kapacita sálu je 1 000 osob z toho 800 míst na sezení. 

 

 Pronájem sálu na plesy činí 90 750,- Kč. Záloha pronájem sálu na 1. a 2. ples ve výši   

 30 250,- Kč byla uhrazena dne 30. 11. 2019. Záloha na pronájem 3. plesu ve výši 15 125,-   

  Kč je splatná dne 30. 11. 2021. Vzhledem k mimořádné situaci COVID, není zřejmé, zda 

budou maturitní plesy povoleny, fakturu zatím nehradit až podle vývoje mimořádných 

opatření. 

  Souhlas 96,9% hlasujících. 

 

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.                   

     dle aktualizované tabulky odměn za umístění v okresním, krajském nebo národním 

(celorepubliková kola).  

 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. 

 

8. Nákup (různé) – požadavky školy 

8.1 Žádost o finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na zakoupení odborné a umělecké 

literatury, která bude využívána studenty při vyučování (slovníky, jazykové příručky). 

Jedná se o doplnění školní knihovny – Mgr. Batulková. 

 Souhlas 96,9% hlasujících. 

8.2 Žádost o zakoupení papíru do tiskárny pro studenty všech ročníků na každé pololetí 

školního roku 2021-2022. (třída do 24 studentů obdrží po 2 balíkách, třída od 25 studentů 

obdrží po 3 balíkách), předpokládané náklady budou činit cca 8 000,- Kč – Ing. Bořková     

Souhlas 96,9% hlasujících. 

8.3 Žádost o příspěvek ve výši 600,- Kč na zakoupení odměn v soutěži cizích jazyků 

(německého a ruského), které se budou konat v rámci školy – Mgr. Tomanová. 

       Poznámka: odměna zakoupena z finančních prostředků SRPDŠ obdrží pouze studenti, 

kteří mají uhrazen příspěvek SRPDŠ. 

 Souhlas 100%. 



8.4 Žádost o příspěvek na stužky a šerpy pro třídy 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. BC1, 4. BC2,         

4. BC3, 4. PO, 2. BS a 2. VK, 3. K1 a 3. K2. Navržena částka ve výši 150,- Kč/studenta, 

tj. 40 950, Kč (273 maturantů) a 7 200,- Kč (48 učňů). Celkem 48 150,- Kč. 

       Poznámka: příspěvek obdrží pouze ti studenti, kteří uhradili příspěvek SRPDŠ (maturanti 

všichni, učňové – v obou ročnících 55 studentů z toho 12 jich nemá příspěvek SRPDŠ 

uhrazen). 

 Souhlas 96,9% hlasujících. 

 

8.5 Žádost o příspěvek na pronájem BUSu na soutěž MMT Jihlava – předpokládané náklady 

cca 12 000,- Kč, příspěvek na startovné ve výši 2 500,- Kč pro 5 soutěžících a příspěvek 

na kosmetické přípravky ve výši 1 000,- Kč, celkové náklady cca 15 500,- Kč.  

     Poznámka: soutěže se zúčastní pouze ten, kdo uhradil příspěvek SRPDŠ. 

 Souhlas 96,9% hlasujících. 

 

Žádost školy podané v loňském školním roce: 

1. Žádost o proplacení přednášky na téma „Bát se či nebát se ….“ pro studenty 2. K1 ve 

výši 2 100,- Kč – účast 27 studentů, tj. 78,- Kč/studenta. Vzhledem k tomu, že v loňském 

školním roce nemělo 5 studentů příspěvek SRPDŠ uhrazen, náklady na akci činí 1 716,- 

Kč. 

Souhlas 100% hlasujících. 

 

9. Různé: 

- příští schůzka výboru SRPDŠ by se měla konat v dubnu 2022 před třídními 

schůzkami, pozvánku před jednáním rozešle pí Kolnerová 

- zpráva výboru SRPDŠ  o hospodaření s finančními prostředky za školní rok 2020-

2021 – bez připomínek 

- ve školním roce 2019-2020 se konal pouze jeden maturitní ples, Záloha na pronájem 

sálu byla uhrazena na všechny tři plesy ve výši 45 375,- Kč (15 125,- Kč/ples). 

Částka ve výši 30 250,- Kč bude zúčtovaná v letošním školním roce v rámci 

naplánovaných maturitních plesů 

- žádost o navýšení příspěvku na stravu ve výši 100,- Kč pro studenty, kteří se 

v letošním školním roce zúčastní propagace školy, byla nadpoloviční většinou 

výboru SRPDŠ odsouhlasena přes e-mail 

- přidělena dotace z rozpočtu „Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana“ – radní Josef 

Kozel ve výši 20 000,- Kč na projekt 15. ročníku regionální soutěže „Hledáme 

nejlepšího Mladého chemika ČR.  

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 3. 12. 2021 

Zapsala: Kolnerová, hospodářka SRPDŠ 

Schválila: Michálková – předsedkyně výboru SRPDŠ 

 

 

 


