Zápis
z jednání Valné hromady SRPDŠ při Gymnáziu V. B. Třebízského, Slaný
konaný dne 25.9.2012

Přítomno:
pp. Hýka Vladimr, Ježková Martina, Šturm Martin, Laštůvková Štěpánka, Brtinský Zbyněk,
Chvapilová Dana, Baňková Markéta, Nagyová Radka, Pospíšilová Lenka, Marková Renata, Šímová
Soňa, Kusová Blanka, Coufalová Jana, Kašparová Irena, Ničová Sylva, Nič Miloslav, Šturm
Michal, , Knížková Iva, Knížek Antonín, Ježek Rostislav, Hort Ivo, Nová Václava, Kulich Vladimír
Zástupci školy:
p.prof. Dundr Milan

V úvodu předseda SRPDŠ p. Hýka seznámil s programem schůze:
1.
2.
3.
4.

Hospodaření SRPDŠ za školní rok 2011/2012
Návrh rozpočtu na školní rok 2012/2013
Ostatní různé
Závěr

1. Hospodářka SRPDŠ p. Laštůvková přednesla zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok
2011/2012
Stav pokladny k 31.8.2012 10729,-- Kč, stav běžného účtu 188120,50 Kč,
stav termínovaného účtu pro vynikající studenty 214813,31 Kč
Stav podúčtů k 31.8.2012:
Talentcentrum 35000,-- Kč, Studentská rada 4767,-- Kč, Sklad učebnic 20000,-- Kč
p. Laštůvková informovala o možnosti zapůjčení sportovních potřeb (prof. Šturm) a učebnic
(prof. Karbusová) za minimální poplatek. Informace o půjčovném na stránkách SRPDŠ.
K hospodaření nebyly žádné dotazy. Hospodaření bylo schváleno 23 hlasy.
2. Hospodářka SRPDŠ p. Laštůvková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na školní rok
2012/13. Upozornila na nižší příjmy z členských příspěvků vzhledem k menšímu počtu
žáků na škole. Zdůraznila nutnost zachování rezervy pro překlenutí období s nižším počtem
studentů. Předseda SRPDŠ navrhl zvýšení členských příspěvků na 600,-- Kč ročně.
Hlasováním bylo schválo 22 hlasy, 1 hlas proti
Oproti loňským letům pokráceny výdaje na kulturu, sport, sklad sportovních potřeb,
výměnný pobyt Pegnitz, obnova učebnicového fondu.
Do návrhu byl zahrnut požadavek vedení školy na úhradu počítačového vybavení ve výši
30000,-- Kč a výtvarný projekt na výzdobu školy ve výši 5000,-- Kč.
Návrh rozpočtu v původní podobě byl přijat 22 hlasy, 1 hlas proti, 2 se zdrželi hlasování
3. Pan Šturm Martin upozornil na Strom přání, kde škola navrhuje možnosti kam směřovat
sponzorské příspěvky případně hmotné dary na stránkách www.stromprani.cz,
kde je možno objednávat vybavení a pomůcky pro školu prostřednictvím těchto našich
stránek. Ke sponzorským darům a příspěvkům SRPDŠ vystaví sponzorskou smlouvu jak
dárcům podnikatelům, společnostem, tak zaměstnancům k uplatnění slevy na dani v ročním
zúčtování.

Pan Brtinský upozornil na nutnost oslovování sponzorů jak školou, tak SRPDŠ
Profesorka Tesařová zodpověděla na dotaz ohledně čerpání finančních prostředků
na výměnný pobyt v Pegnitz. Příspěvek SRPDŠ je využit výhradně na úhradu nákladů pro
zahraniční studenty, které platí hostitelská škola (vstupné, 1 oběd pro každého zahraničního
studenta, ubytování řidiče, nápoje u sportovní výměny v průběhu sportovních utkání).
Náklady na dopravu a pojištění našich studentů hradí rodiče studentů.

4. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny již žádné dotazy, předseda jednání ukončil.

Ve Slaném dne 26.9.2012

Zapsala: Laštůvková Štěpánka
Schválil: Hýka Vladimír

