
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 6. dubna 2022 od 16 hodin 
v budově školy v 1. patře v učebně HB11 

 
 

Svolavatel a předsedající zasedání: Romana Hanzalová  
Přítomni: 12 delegátů a ředitelka školy Ing. Monika Dobešová jako host  Omluveni: 3 
 
 

Program:  
 

1. Uvítání přihlášených delegátů 
 
 

2. Informace o akcích – Mgr. Pavel Slabihoud 
 

Proběhlé akce 
- sportovní a jazykové soutěže 
- 2 lyžařské kurzy (také pro žáky 2. ročníku za loňský rok, kdy se nemohlo jet).  

Běžky, které jsme na podzim roku 2021 zakoupili, žáci hodně využili. 
Na 2. výcviku se stal defekt – jedna lyže nenávratně ujela.  
Požádáme výrobce o možnost náhrady. 
 
Plánované akce 

- plavecké kurzy pro žáky 1. ročníků začnou po Velikonocích 
- sportovně zdravotní kurz pro žáky 2. ročníků na Horním Bradle (uskuteční se v termínu 

maturitních zkoušek) 
- slavnostní předání maturitního vysvědčení 7. 6. 2022 (Atrium Palác Pardubice) 

 
 

3. Maturitní ples - Mgr. Pavel Slabihoud 
 

Dne 2. 4. 2022 proběhl v prostoru Atrium Paláce Pardubice maturitní ples. Ten byl přeložený 
z únorového termínu kvůli covidové situaci. Zúčastnilo se ho celkem 1018 lidí. S plesem jsme 
byli spokojeni. 
Oproti únoru byly povýšeny náklady, ale i přes to budeme v malém zisku. Vyúčtování teprve 
proběhne. Delegáty o vyúčtování plesu budeme informovat emailem. 
Fotky z plesu také teprve budou. 
 
Maturitní ples na příští rok – zajednán termín v IDEONU 28. 1. 2023. 
 
 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
 

- účetní závěrka (příloha č. 1 a 2) byla všemi přítomnými delegáty schválena 
- přehled hospodaření v roce 2021 (příloha č. 3) 
- hospodářka zajistí uložení účetní závěrky do sbírky listin ve spolkovém rejstříku 
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5. Diskuze a dotazy 
 
Pojistka na hmotné věci (helmu) – zjistí Mgr. Pavel Slabihoud. 
Další akce například výměnné zahraniční pobyty nebo pobyty v Čechách s rodilým mluvčím, tím 
že se nikam nejezdí, upadl u žáků zájem o školu – v plánu je pouze Terezín a sportovně 
zdravotní kurz.  
Divadelní představení – tato možnost zde byla, ale od žáků byl malý zájem. 
Absence žáků – týká se především maturitního ročníku  
 
 

6. Informace ředitelky školy 
 

Zvýšená absence žáků (3. a 4. ročník) je důsledek distanční výuky, kdy žáci odvykli pravidelné 
prezenční výuce ve škole. Do vyšších ročníků postoupili i žáci s horším prospěchem (on-line 
testování v distanční výuce jim zajistilo lepší známky). Nyní si  žáci zvykají na pravidelnou 
prezenční výuku, testování a zkoušení ve škole. Výsledkově se tak prospěchově slabší žáci 
zhoršili. Škola je od října 2021 zapojena do projektu MŠMT: „Národní plán doučování“. Žáci 4. 
ročníku, pro které je projekt v tomto období určen, projevili malý zájem o účast v něm v 
podzimním období 2021. Nyní, od února do dubna 2022, již evidujeme odpovídající zájem 
maturantů o pravidelné bloky doučování v předmětech CJL, AJ, MAT, EKO, UCE a PEK. V každé 
třídě je cca 1/3 žáků, co se ještě nevypořádala s přechodem z distanční na prezenční výuku. 
 
Výměnné zahraniční pobyty vzhledem ke covidové situaci je zatím nemáme v plánu obnovit a 
ani nebyl pokus o obnovení od našich partnerských škol. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet i 
ve vztahu k ozbrojené agresi Ruské federace na Ukrajině. 
 
Pochvala maturitního plesu 
 
Zázemí pro Ukrajince – vyplňovali jsme žádost od Pardubického kraje, jaké prostory má naše 
škola (rozměry tělocvičny a její sociální zázemí) 
 
Přijímací řízení – 288+7 Ukrajinců. Žáci budou mít v termínu přijímacích zkoušek 2 dny 
ředitelského volna. 
 
Nová digitální jazyková laboratoř – získali jsme ICT vybavení za účast v projektu I-KAP II. 
Podporujeme preventivní programy, tím dostáváme pravidelné menší dotace od Pardubického 
kraje. 
 
Šablony II. – ukončili jsme více než 2 letou práci v tomto programu ve stanoveném termínu, 
zpracovanou  závěrečnou zprávu o realizaci jsme již odeslali ke kontrole na MŠMT. 
 
 

7. Závěr 
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Příloha 1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o majetku a závazcích

k 31.12.2021

(v celých tis. Kč)

01

02

03

04 13 10

05 386 347

06

07

08

09

10 399 357

21

22

23

99 399 357

A. MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek (v zůstatkové ceně)

Dlouhodobý hmotný majetek (v zůstatkové ceně)

Finanční majetek (cenné papíry, peněžní vklady, aj.)

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

Rozdíl majetku a závazků  ( Ř 10 - 23 )  

číslo 

řádku

Stav

Závazky

B. ZÁVAZKY k prvnímu dni   účetního 

období

Úvěry a půjčky přijaté

Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )

číslo 

řádku

Pohledávky

k poslednímu dni účetního 

období

SRPŠ Obchodní 

akademie Pardubice, 

z.s.

Název a sídlo účetní 

jednotky

k prvnímu dni   účetního 

období

Stav

k poslednímu dni účetního 

období

Úvěry a zápůjčky poskytnuté

Ostatní majetek

Majetek celkem ( Ř. 01 až 09 )

Zápis ve spolkovém 

rejstříku dne 1. ledna 2014, 

spisová značka L 7929 

vedená u Krajského soudu v 

Hradci Králové

Peněžní prostředky na bankovních účtech

Zásoby

IČO

22769838
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Příloha 2 

 

Přehled o příjmech a výdajích

k 31.12.2021

(v celých tis. Kč)

01

02

03

04

05 135 135

06

07

08

09

10 135 135

******* ******* *******

01

02 111 20 131

03

04 9 9

05 15 15

06

07

08 21 21

09

10

11 156 20 176

99 -21 -20 -41

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

Právní forma: Předmět činnosti Poznámka

 spolek Podpora výchovy a vzdělávání

Hlavní

Činnost

Celkem

Název a sídlo účetní jednotky

SRPŠ Obchodní akademie 

Pardubice, z.s.

Přijaté členské příspěvky

Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů

Rozdíl příjmů a výdajů

Kursové rozdíly

Hospodářská

číslo 

řádkuA.  PŘÍJMY

Prodej zboží

Prodej výrobků a služeb

Příjmy z veřejných sbírek

Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)

Zápis ve spolkovém 

rejstříku dne 1. ledna 2014, 

spisová značka L 7929 

vedená u Krajského soudu 

v Hradci Králové

Výdaje celkem

Mzdy

Ostatní

B. VÝDAJE

Průběžné položky

Příjmy celkem

Kursové rozdíly

Průběžné položky

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

Ostatní osobní výdaje

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Materiál

Zboží

Služby

Ostatní

IČO

22769838
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Příloha 3 

 

 

 

SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z.s. 

Štefánikova 325 

530 02  Pardubice 

 

IČ 22769838, DIČ neplátce 

 

 

Přehled o majetku a závazcích 

 

K 31. 12. 2021 měl spolek následující majetek: 

 

Peníze v hotovosti 10 408,00 

Peníze na bankovním účtu 347 298,23 

Pohledávky 0,00 

Celkem 357 706,23 

 

Závazky 0,00 

 

Přehled o příjmech a výdajích 

 

Hlavní činnost 

 

Příjmy 

Členské příspěvky 134 800,00 

Úroky z účtu 2,78 

Celkem 134 802,78 

 

Výdaje 

Materiál (papíry na tisk, vnitřní design) 7 190,00     

Služby (Globe, pronájem plavidel)   6 220,00 

Soutěže (jízdné žáků, odměny) 2 374,00 

Tělesná výchova a sport (sportovní kurzy, běžky, vybavení na florbal) 103 915,00 
Mzdy 15 000,00 

Organizační zajištění maturit 20 811,16 

Poplatky bance 81,00 

Celkem 155 591.16 

 

Rozdíl -20 788,38 

 

Hospodářská činnost 

 

Příjmy 0,00 

 

Výdaje   

Materiál 20 492,00 

  

Rozdíl -20 492,00  

 

Rozdíl příjmů a výdajů celkem -41 280,38 

 


