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

 

Zapsala: Romana Hanzalová     Ověřila: Šárka Kvapilová 

Zápis ze zasedání zástupců rodičů a učitelů (shromáždění delegátů) 

konaného dne 10. listopadu 2021 on-line 

 

 

Svolavatel zasedání: Mgr. Pavel Slabihoud  

Předsedající zasedání: Romana Hanzalová 

Přítomni: 12 delegátů a ředitelka školy Ing. Monika Dobešová jako host  Omluveni: 3 
 

Program:  

1. Uvítání přihlášených delegátů předsedkyní spolku Šárkou Kvapilovou. 
 

2. Přehled hospodaření ve školním roce 2020/2021 – viz příloha č. 1, výdaje spolku byly z důvodu 
uzavření škol pro žáky kvůli nouzovému stavu, kdy probíhala pouze distanční výuka, minimální. 

 

3. Informace metodika prevence - Kateřina Francová – informace k prevenci, kontakty na školní 
poradenské pracoviště. 

 
4. Výjezdové akce – Pavel Slabihoud – v září úspěšně proběhl adaptační kurz „GO“ pro 1. ročník a 

sportovně zdravotní kurz pro 3. ročník. 
 

5. Nákup běžeckých setů -  Pavel Slabihoud navrhl nákup 20ti běžeckých setů, které si budou moci 
žáci půjčovat na lyžařské výcviky. Návrh byl přijat všemi zúčastněnými. 

 

6. Maturitní ples – termín 5.2.2022 a místo Atrium Palác Pardubice, výbor na ples pod vedením Pavla 
Slabihouda momentálně řeší ošetření smluv, pokud bychom byli nuceni ples rušit těsně před jeho 
konáním z důvodu karantény nařízené KHS nebo dle vládních nařízení, abychom nepřišli o peníze. 

 

7. Lyžařský výcvikový kurz – Pavel Slabihoud – vzhledem k nejasné situaci vládních nařízení zatím 
řešíme ošetření smluv pro případné zrušení. Podepsání smluv a zaplacení záloh necháváme až po 
novém roce.  

 

8. Rozpočet na školní rok 2021/2022 – viz příloha č. 2, v rozpočtu je již zohledněn nákup běžeckých 
setů. Rozpočet byl přijat všemi zúčastněnými. 

 

9. Diskuze, připomínky – paní Kvapilová měla dotaz na program Erasmus. Paní Francová odpověděla, 
že naše škola pořádala pouze výměnné pobyty, ale vzhledem k epidemiologické situaci se 
momentálně nic nechystá.  

 

10. Informace ředitelky školy 
 

- učení po dlouhém distančním období zanechalo značné mezery u žáků, apeluje na práci žáků, 
nabízí školního psychologa žákům, o kterého je zatím nulový zájem 

- zhoršený prospěch je i u čtvrtých ročníků, pro které je zajištěno doučování 
- informace o modernizaci učebny výpočetní techniky, kterou financuje kraj. 

 
11. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1 
   

    Přehled hospodaření SRPŠ  

Obchodní akademie Pardubice, z.s. 

za školní rok 2020/2021 (k 31.8.2021) 

    příjmy Kč výdaje Kč 

hlavní činnost   hlavní činnost   

příspěvky členů 135 600,00 reprezentace maturit 19 816,16 

úroky z bankovního účtu 11,96 odměna hospodáře 17 500,00 

    
soutěže žáků 
(doprava,startovné,odměny) 1 900,00 

    bankovní poplatky 50,00 

    tělovýchova a sport 11 111,00 

mezisoučet 135 611,96 mezisoučet 50 377,16 

hospodářská činnost   hospodářská činnost   

ples - vstupeny 0,00 ples 0,00 

mezisoučet 0,00   0,00 

        

celkem 135 611,96 celkem 50 377,16 

rozdíl 85 234,80     

        

zůstatek peněžních prostředků k 1.9.2020 287 489,43 

příjmy     135 611,96 

výdaje     50 377,16 

zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2021 372 724,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Příloha 2 
   

    Plánované příjmy a výdaje SRPŠ  

Obchodní akademie Pardubice, z.s. 

ve školním roce 2021/2022 

    

    příjmy Kč výdaje Kč 

hlavní činnost   hlavní činnost   

příspěvky členů 134 800,00 papíry na tisk v odborných učebnách 4 500,00 

úroky z bankovního účtu 50,00 vnitřní design 5 000,00 

    reprezentace maturit 10 000,00 

    odměna hospodáře 15 000,00 

    soutěže žáků (doprava,startovné,odměny) 27 000,00 

    poznávací zájezdy a exkurze 15 000,00 

    
pronájem (předávání maturitních 
vysvědčení) 10 000,00 

    bankovní poplatky 150,00 

    tělovýchova a sport 95 000,00 

mezisoučet 134 850,00 mezisoučet 181 650,00 

hospodářská činnost   hospodářská činnost   

ples - vstupeny 200 000,00 ples 130 000,00 

        

mezisoučet 200 000,00   130 000,00 

        

celkem 334 850,00 celkem 311 650,00 

rozdíl 23 200,00     

        

zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2021 372 724,23 

plánované příjmy     334 850,00 

plánované výdaje     311 650,00 

předpokládaný zůstatek peněžních prostředků k 31.8.2021 395 924,23 
 


