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

 

Zápis ze zasedání zástupců rodičů a učitelů (shromáždění delegátů) 

konaného dne 14. listopadu 2018 v budově školy 
 

Svolavatel a předsedající zasedání: J. Pěčková 

Přítomní: 15 (14 delegátů a ředitelka školy jako host - viz listina přítomných) 

 

Program: 

 

1. Informace o dění ve škole – vystoupení ředitelky školy 

- dotazníkové šetření mezi žáky v červnu 2018 (co se studentům ve škole líbí 

   a nelíbí, jak podpořit zájem o studium na naší škole u žáků ZŠ) 

- studenti požadují zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy, responzivní webové 

stránky, více exkurzí a zahraničních výjezdů; oceňují např. připravenost k maturitě 

i studiu na VŠ, rozvrh, dopravní dostupnost 

- představení koncepce školy 

- zapojení učitelů do týmů pro řešení problémů – maturita, přijímací zkoušky, www stránky, 

vnitřní design, granty, software Bakaláři, workshopy pro ZŠ, zahraniční spolupráce, 

regionální partneři 

- akce v měsíci září a říjnu – adaptační kurz pro 1. ročníky, návštěva Parlamentu ČR, exkurze 

do společnosti KIEKERT Přelouč, týden workshopů ke 100. výročí vznku republiky 

(www stránky) 

- nabídka jazykových kurzů v jazykové škole 

- plánované zájezdy – Vídeň, Francie a Německo 

- rekonstrukce budovy (vytápění, okna, záchody, zateplení) se předpokládá po vyřešení 

vlastnických vztahů (budova patří městu, kraj nechce financovat), k urychlení jednání by 

mohl přispět i dopis rodičů 

- žádost o sponzorské dary 

 

2. Maturitní plesy 

- ples 4. ročníků - 16. 2. 2019 Atrium Palác, plesový výbor se schází pravidelně k projednání 

potřebných záležitostí, bude vydáno 900 vstupenek 

- ples 3. ročníků – 18. 1. 2020 IDEON 

  

3. Přehled hospodaření ve školním roce 2017-2018 

- viz příloha č. 1 

- výdaje spolku byly celkově výrazně nižší než předpokládané (úspora především u soutěží 

a exkurzí), překročení pouze v položce doprava na sportovní kurzy 

 

4. Rozpočet na školní rok 2018-2019 

- viz příloha 2 

- ze SRPŠ nebudou hrazeny hygienické potřeby 

- ředitelka školy zdůvodnila požadavek na financování tvorby nových www stránek a zlepšení 

vnitřního designu školy 

Rozpočet byl přijat všemi zúčastněnými delegáty. 

 

5. Diskuze, připomínky 

- problémy se zajištěním praxe 3. ročníků – škola žádá rodiče s polupráci 

- požadavek rodičů na možnost organizovaného nákupu učebnic od žáků vyššího ročníku, např. na 

první schůzce v červnu nebo formou elektronické burzy 

 

 

Zapsala: J. Pěčková     Ověřila: Š. Kvapilová  



Příloha 1 

 
Přehled hospodaření 

SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z.s., 
za školní rok 2017/2018 

(k 31. 8. 2018) 

Příjmy     Výdaje   

          

příspěvky členů  90 600,00   toaletní papír, papírové ručníky 17 434,00 

úroky z bankovního účtu 13,60   papíry na tisk v odborných učebnách 3 599,00 

      soutěže žáků (doprava, startovné, odměny) 39 408,80 

      program Globe 1 700,00 

hospodářská činnost     poznávací zájezdy, výměnné pobyty 943,36 

ples - vstupenky 153 750,00   tělovýchova a sport 25 197,00 

      doprava na sportovní kurzy 16 782,00 

      poplatky bance 86,00 

      reprezentace - maturity, partnerská škola 7 262,00 

      pronájem sálu na vánoční akademii 6 000,00 

      ostatní  447,00 

      odměna hospodáři 20 000,00 

      mezisoučet 138 859,16 

          

      hospodářská činnost   

      ples 103 347,00 

          

Celkem 244 363,60   Celkem 242 206,16 

          

Rozdíl 2 157,44       

 

 

 

  



Příloha 2 

 

Plánované příjmy a výdaje SRPŠ Obchodní akademie Pardubice 

ve školním roce 2018-2019 

  Hlavní činnost 
 

  Výdaje 
 soutěže, veletrhy fiktivních firem 40 000 

program Globe  1 800 

přednášky 6 000 

dotazníkové šetření - identifikace rizikových oblastí u žáků školy 1 500 

zahraniční exkurze, výměnné pobyty 30 000 

exkurze - Terezín 10 000 

doprava na povinné kurzy (zimní, letní) 10 000 

vnitřní design OA 18 000 

materiál (papíry na tisk do odborných učeben) 4 000 

pronájem (vánoční akademie, předávání maturitních vysvědčení) 12 000 

sport 25 000 

poplatky bance 500 

organizační zajištění maturit 6 500 

odměna za práci pro spolek 20 000 

web školy 40 000 

celkem 225 300 

  Příjmy 
 Vybrané příspěvky členů na školní rok 2018-2019 93 900 

  Rozdíl -131 400 

  Hospodářská činnost - ples 
 

  Příjmy 150 000 

Výdaje 110 000 

Rozdíl 40 000 

  

  Zůstatek z předchozího období 187 498 

  Předpokládaný zůstatek na konci období 96 098 

   

 


