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

 

Zápis ze zasedání zástupců rodičů a učitelů (shromáždění delegátů) 

konaného dne 15. listopadu 2017 v budově školy 
 

 

Svolavatel a předsedající zasedání: J. Pěčková 

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

Omluveni: 2 (p. Francová, p. Češková) 

 

Program: 

 

1. Informace o dění ve škole – vystoupení ředitelky školy 

- velký počet neprospívajících žáků 

- problémy s chováním žáků – podvody, lhaní i šikana směrovaná na učitele (třída 2. C) 

řešení šikany podle školského zákona – výchovná opatření až po vyloučení žáka, 

spolupráce s psychology, průběžné informování rodičů 

- vyšší ročníky – žáci chodí do práce místo do školy (není možno) 

- účast na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Košicích 

- ukončení spolupráce s partnerskou školou v Holandsku 

- zájem o navázání spolupráce se školou ze Slovenska 

  

2. Přehled hospodaření ve školním roce 2016-2017 

- viz příloha č. 1 

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

exkurzí, sportu a pronájmu) 

- větší příjmy než se předpokládalo díky plesu 

 

3. Rozpočet na školní rok 2017-2018 

- viz příloha 2 

-  požadavek na zvýšení částky uvedené v návrhu na veletrhy fiktivních firem (na základě 

zkušeností z veletrhu na Slovensku)  

Rozpočet byl přijat všemi zúčastněnými delegáty. 

 

4. Informace o přípravě plesu 

- ples se bude konat 10. února 2018 v ATRIUM Paláci Pardubice 

- plesový výbor se schází každý týden k projednání potřebných záležitostí  

- studenti se dohodli na omezení počtu vstupenek – 600 sezení, 225 stání 

 

5. Diskuze, připomínky 

- řešení problémů s chováním (viz bod 1) 

- plýtvání hygienickými potřebami – nutno upozorňovat žáky 

- změna zákona o daních z příjmů – částka, o kterou se snižuje základ daně, musí být použita na 

financování hlavní činnosti v následujícím kalendářním roce 

- na příštím jednání volba předsedy spolku pro následující školní rok 

 

 

 

Zapsala: J. Pěčková   Ověřila: K. Jelinková 

  



Příloha 1 

 

 

  

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

za školní rok 2016/2017 
(k 31. 8. 2017) 

Příjmy     Výdaje   

          

příspěvky členů  87 600,00   toaletní papír, papírové ručníky 15 300,00 

úroky z bankovního účtu 16,96   papíry na tisk v odborných učebnách 2 636,00 

dary 13 000,00   soutěže žáků (doprava, startovné, odměny) 58 864,50 

      program Globe 1 700,00 

hospodářská činnost     poznávací zájezdy, výměnné pobyty 36 319,48 

ples - vstupenky 204 450,00   tělovýchova a sport 21 717,00 

reklama 3 000,00   doprava na sportovní kurzy 6 406,00 

      poplatky bance 131,00 

      organizační zajištění maturit 6 042,00 

      pronájem sálu na vánoční akademii 6 000,00 

      ostatní služby 3 717,00 

      odměna hospodáři 15 000,00 

      mezisoučet 173 832,98 

          

      hospodářská činnost   

      ples 157 955,00 

          

Celkem 308 066,96   Celkem 331 787,98 

          

Rozdíl -23 721,02       

          

          



Příloha 2 

 

Plánované příjmy a výdaje SRPŠ Obchodní akademie Pardubice 

ve školním roce 2017-2018 

  Hlavní činnost 
 

  Výdaje 
 soutěže, veletrhy fiktivních firem 70 000 

program Globe  1 800 

přednášky 1 000 

zahraniční exkurze, výměnné pobyty 15 000 

exkurze - Terezín 10 000 

doprava na povinné kurzy (zimní, letní) 10 000 

hygienické potřeby 18 000 

materiál (papíry na tisk do odborných učeben) 3 000 

pronájem (vánoční akademie, předávání maturitních vysvědčení) 12 000 

sport 28 000 

poplatky bance 500 

organizační zajištění maturit 6 500 

odměna za práci pro spolek 20 000 

celkem 195 800 

  Příjmy 
 Vybrané příspěvky členů na školní rok 2016-2017 90 300 

  Rozdíl -105 500 

  Hospodářská činnost - ples 
 

  Příjmy 130 000 

Výdaje 105 000 

Rozdíl 25 000 

 

 


