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

 

Zapsala: Ing. M. Dobešová     Ověřila: Š. Kvapilová 

 
 

Zápis ze zasedání zástupců rodičů a učitelů (shromáždění delegátů) 
konaného dne 11. listopadu 2020 on-line 

 

Svolavatel a předsedající zasedání: Mgr. Šárka Kvapilová  
Přítomni: 13 delegátů a ředitelka školy Ing. Monika Dobešová    Omluveni: 2 
 
Program:  

1. Informace o dění ve škole 
Vystoupení ředitelky školy Ing. Moniky Dobešové k zajištění distančního vzdělávání 
na Obchodní akademii Pardubice: 

 výuková platforma Google (G-mail, Kalendář, Classroom, Meet, Disk), 

 komunikační platforma Bakaláři (Klasifikace, Omluvenky, Komens, Anketa), 

 75% výuky v on-line hodinách (maturitní předměty), 

 50 % výuky v on-line hodinách (nematuritní předměty), 

 on-line třídnické hodiny ve 4. ročníku, on-line porady s vyučujícími, 

 on-line Schůzky s rodiči žáků, on-line Volby do školské rady, 

 on-line Burza SŠ a on-line Den otevřených dveří. 
Dále ředitelka školy informovala o novém formátu maturitní zkoušky – jaro 2021, na 
který se škola aktivně připravuje.  Maturanti jsou informováni (ředitelkou školy, 
třídním učitelem, příslušnými vyučujícími a na webu školy).  V průběhu listopadu 
probíhá administrace přihlášek žáků k maturitní zkoušce. 

 
2. Přehled hospodaření ve školním roce 2019-2020 - viz příloha č. 1, výdaje spolku byly 

celkově výrazně nižší než předpokládané.  
 

3. Rozpočet na školní rok 2020-2021 - viz příloha č. 2, rozpočet byl přijat všemi 
zúčastněnými delegáty. 

 
4. Maturitní ples – leden 2021 IDEON – všechny rezervace zrušeny. Případné konání 

plesu v pozdějším termínu je vzhledem k epidemiologické situaci velmi nejisté a málo 
pravděpodobné.  

 
5. Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník – nezávazná rezervace umožňuje posunout 

rozhodnutí o konání akce na pozdější období. 
 

6. Výjezdové akce – měsíci září úspěšně proběhly výjezdové akce pro 1. ročník 
(adaptační kurz „GO“) a přeložený kurz z května 2020 pro 3. ročník (Sportovně 
zdravotní kurz). 

 
7. Diskuze, připomínky – nebyly vzneseny. 

  



Příloha 1  
Přehled hospodaření SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s., 

za školní rok 2019/2020 (k 31. 8. 2020) 
 

příjmy Kč výdaje Kč 

příspěvky členů 135 000,00 papíry na tisk v odborných učebnách 3 926,57 
úroky z bankovního 
účtu 15,78 vnitřní design 1 663,00 

    reprezentace maturit 5 538,00 

    odměna hospodáře 20 000,00 

    soutěže žáků (doprava, startovné, odměny) 18 669,00 

    poznávací zájezdy a exkurze 
     (Slovensko, Německo, Vídeň) 24 542,87 

    bankovní poplatky 103,00 

    tělovýchova a sport 9 773,00 

mezisoučet 135 015,78 mezisoučet 84 215,44 

hospodářská činnost   hospodářská činnost   

ples – vstupenky 276 700,00 ples 205 468,12 

ples - tombola 23 690,00     

mezisoučet 300 390,00   205 468,12 

        

celkem 435 405,78 celkem 289 683,56 

rozdíl 145 722,22     

        

zůstatek peněžních prostředků k 1.9.2019 141 767,21 

příjmy     435 405,78 

výdaje     289 683,56 

zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2020 287 489,43 

 

  



Příloha 2 
   Plánované příjmy a výdaje SRPŠ  

Obchodní akademie Pardubice, z. s. 
ve školním roce 2020/2021 

    

    příjmy Kč výdaje Kč 

hlavní činnost   hlavní činnost   

příspěvky členů 135 000,00 papíry na tisk v odborných učebnách 4 000,00 

úroky z bankovního účtu 100,00 vnitřní design 6 000,00 

    reprezentace maturit 7 000,00 

    odměna hospodáře 15 000,00 

    soutěže žáků (doprava, startovné, odměny) 15 500,00 

    poznávací zájezdy a exkurze 16 000,00 

    pronájem (předávání maturitních vysvědčení) 10 000,00 

    bankovní poplatky 500,00 

    tělovýchova a sport 30 000,00 

mezisoučet 135 100,00 mezisoučet 104 000,00 

hospodářská činnost   hospodářská činnost   

ples – vstupenky 0,00 ples 0,00 

ples - tombola 0,00     

mezisoučet 0,00   0,00 

        

celkem 135 100,00 celkem 104 000,00 

rozdíl 31 100,00     

        

zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2020 287 489,43 

plánované příjmy     135 100,00 

plánované výdaje     104 000,00 

předpokládaný zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2021 318 589,43 

 

 


