
SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s., Štefánikova 325, 530 02  Pardubice 

 

Zápis ze zasedání zástupců rodičů a učitelů (shromáždění delegátů) 

konaného dne 13. listopadu 2019 v budově školy 
 

Svolavatel a předsedající zasedání: J. Pěčková 

Přítomní: 14 (13 delegátů a vedoucí Jazykové školy jako host - viz listina přítomných) 

 

Program: 

 

1. Informace o dění ve škole – vystoupení vedoucí Jazykové školy Mgr. Sýkorové 

- darování budovy školy Krajskému úřadu, termín není znám, schváleno zastupitelstvem; 

plánována rekonstrukce budovy (zateplení, oprava interiérů) 

- zapojení učitelů do týmů pro řešení problémů, např. maturita, přijímací zkoušky, www 

stránky, vnitřní design, software Bakaláři, workshopy pro ZŠ 

- zapojení učitelů do projektu Šablony 2 - vzájemná spolupráce pedagogů (hospitace, tvorba 

nového ŠVP), vzdělávání učitelů, stáže 

- volby do školské rady 

- administrace maturitních zkoušek 

- zahraniční spolupráce – Obchodní akademie Poprad, Státní centrum výchovy k povolání 

Aschaffenburg (SRN) 

- další plánované výjezdy – Vídeň, Itálie (výzanm pro jazykové vzdělávání i literatutu) 

- dny otevřených dveří 4. 12. 2019 a 15. 1. 2020 

- workshopy pro základní školy 

- poděkování a požadavek další finanční podpory ze strany SRPŠ především na firemní praxi, 

sport, vědomostní soutěže, zahraniční výjezdy a výměnné pobyty 

- problém s dodržováním hygienických a sociálních návyků žáků 

 

2. Přehled hospodaření ve školním roce 2018-2019 

- viz příloha č. 1 

- výdaje spolku byly celkově nižší než předpokládané (úspora především u soutěží), mírné 

překročení v položce sport 

 

3. Rozpočet na školní rok 2019-2020 

- viz příloha 2 

- vzhledem k vyšším plánovaným výdajům a snižující se rezervě finančních prostředků 

z minulých let rodiče navrhují zvýšení členského příspěvku ze 300 Kč na 400 Kč  

- na základě hlasování, zda zvýšení příspěvku ponechat na příští školní rok, nebo uskutečnit již 

v letošním školním roce, rozhodnuto o zvýšení již pro tento školní rok (7 hlasů pro tento 

školní rok, 6 pro příští) 

- částka 100 Kč bude vybrána do konce kalendářního roku 

- upravený rozpočet byl přijat všemi zúčastněnými delegáty. 

 

4. Maturitní ples 

- 18. 1. 2020 IDEON, plesový výbor se schází pravidelně k projednání potřebných záležitostí 

 

5. Diskuze, připomínky 

- zajištění praxe 3. ročníků - žádost o sdělení informace o možnosti konání odborné praxe 

studentů 3. ročníků u zaměstnavatelů rodičů 

- maturity – změna od roku 2020 (pouze jednotné didaktické testy, maturita z matematiky 

odsunuta) 

 

Zapsala: J. Pěčková     Ověřila: Š. Kvapilová  



Příloha 1 
Přehled hospodaření 

SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z.s., 
za školní rok 2018/2019 

(k 31. 8. 2019) 

Příjmy     Výdaje   

          

příspěvky členů  94 500,00   papíry na tisk v odborných učebnách 3 442,45 

úroky z bankovního účtu 12,95   soutěže žáků (doprava, startovné, odměny) 29 086,00 

      program Globe 1 700,00 

      
poznávací zájezdy a exkurze (Vídeň, Francie, 
Terezín) 35 413,94 

hospodářská činnost     tělovýchova a sport 27 281,00 

ples - vstupenky 149 100,00   webové stránky 40 000,00 

      poplatky bance 98,00 

      vnitřní design 9 104,00 

      reprezentace - maturity 5 626,00 

      
pronájem sálu na vánoční akademii a předávání 
maturitních vysvědčení 12 340,00 

      program KOMPLEX pro metodika prevence 1 500,00 

      ostatní  576,00 

      odměna hospodáři 20 000,00 

      mezisoučet 186 167,39 

          

      hospodářská činnost   

      ples 103 176,00 

          

Celkem 243 612,95   Celkem 289 343,39 

          

Rozdíl -45 730,44       

          

          

          

          

          

zůstatek peněžních prostředků k 1. 9. 2018 187 497,65   

příjmy     243 612,95   

výdaje     289 343,39   

zůstatek peněžních prostředků k 31. 8. 2019 141 767,21   

          

          

 

 

 

 

  



Příloha 2 

 

Plánované příjmy a výdaje SRPŠ Obchodní akademie Pardubice 

ve školním roce 2019-2020 

  

Hlavní činnost  

  

Výdaje  
soutěže, veletrhy fiktivních firem 30 000 

program Globe  1 800 

přednášky 6 000 

zahraniční exkurze, výměnné pobyty 60 000 

doprava na povinné kurzy (zimní, letní) 3 000 

vnitřní design OA 6 000 

materiál (papíry na tisk do odborných učeben) 4 000 

pronájem (vánoční akademie, předávání maturitních vysvědčení) 13 000 

sport 30 000 

poplatky bance 500 

organizační zajištění maturit 6 500 

odměna za práci pro spolek 20 000 

celkem 180 800 

  

Příjmy  
Příspěvky členů na školní rok 2019-2020 130 000 

  

Rozdíl -50 800 

  

Hospodářská činnost - ples  

  

Příjmy 250 000 

Výdaje 220 000 

Rozdíl 30 000 

  

  

Zůstatek z předchozího období 141 767 

  

Předpokládaný zůstatek na konci období 120 967 

  

  
 

 


