
ZÁPIS 
z konání valné hromady SRP při OA v České Lípě dne 20. dubna 2010 

 
Přítomni – členové výboru SRP při OA (dle prezenční listiny) 
Hosté  – Ing. Lád – ředitel OA  

– PhDr. Kabrna – zástupce ředitele OA 
  
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Informace o čerpání příspěvků za období do 19. dubna 2010   
3. Informace o čerpání příspěvků v jednotlivých třídách 
4. Rezignace na funkce, návrh a volba nových členů rady sdružení a dozorčí rady 
5. Hlasování 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 
 

1. Úvodem rozdala p. ing. Pokorná všem zúčastněným členům výboru SRP tabulkový 
přehled o čerpání prostředků SRP. Předseda SRP seznámil členy a hosty s programem 
valné hromady. 

 
2. Informace o čerpání příspěvků SRP provedl ing. Kuneš, který přítomné informoval o 

celkovém hospodaření SRP. 
 

 
3. Ing. Lád a ing. Pokorná hovořili o čerpání prostředků v jednotlivých třídách, kdy 

k tomuto slouží i přehled, který přesně ukázal, jaký má která třída zůstatek. Uvedená 
tabulka byla členům rozdána na začátku schůze a slouží k podání informací ve třídách. 
Dále byl vysvětlen důvod, proč třídy mají různé zůstatky a jak která třída se svým 
rozpočtem hospodaří.   

 
4. Rezignaci na funkci podala předsedkyně SRP p. Žalmanová, hospodářka SRP p. 

Stránská, dále členka dozorčí rady p. ing. Pokorná a p. Kyselka. Na funkci předsedy 
SRP byla navržena p. Pospíšilová, na funkci hospodáře p. Kleplová a dalším členem 
rady sdružení navržen p. Zýval. Do dozorčí rady byla navržena p. Šlajsová, p. 
Domažlická a p. Veselý. Všichni noví členové funkce přijali. Ing. Lád informoval 
výbor o ustanovení člena za p. ing. Pokornou. Tento bude upřesněn do konce měsíce 
dubna 2010. 

 
 
5. Předseda SRP dal hlasovat za nově navržené členy rady sdružení a dozorčí rady. 

Všichni noví členové byli jednohlasně zvoleni. Stávající výbor předá své funkce a 
potřebné materiály nově zvoleným členům do 10. května 2010. 
Rada sdružení: p. Pospíšilová – předseda SRP 
   p. Kleplová – hospodář 
   p. Kuneš 
   p. Vencovský 
   p. Zýval 



 
Dozorčí rada:  p. Šlajsová 
   p. Domažlická 
   p. Veselý 

6. Pí Kleplová navrhovala elektronické bankovnictví. Výbor se sejde v měsíci záři a bude 
možné toto více prodiskutovat. 
Někteří členové se dotazovali na čerpání fondu SRP ve třídách. Zůstatek, který mají se 
jim zdál nízký. Ing. Ládem a ing. Pokornou bylo opět vysvětleno, že třídy čerpají dle 
svého uvážení. Ing. Pokorná přímo vysvětlila kam peníze udané třídy putovaly a na co 
třídy peníze používají. 
Další otázkou bylo, zda by nebylo vhodné knihy, které se studentům kupují předávat 
dalším ročníkům, čímž by se ušetřily peníze za nákup nových knih. Ing. Lád vysvětlili, 
že studenti do knih vpisují, nechtějí mít knihy druhý rok a obsah knih se často mění. 
Na škole probíhá každoročně burza knih, kde je možné knihy si od vyšších ročníků 
koupit za nižší ceny. Toto studenti hojně využívají. 
Upozorněno ing. Ládem na 4. ročníky – po maturitním plese přestávají chodit do 
školy. Je nutné toto ve třídách vysvětlit, že studenti poté mají velkou absenci, nemusí 
být klasifikováni a tudíž pak nebudou připuštěni k maturitní zkoušce. 

 
7. Valná hromada byla usnášení schopná. 

 
Přílohou zápisu je prezenční listina z valné hromady z 20. dubna 2010 a stav čerpání 
prostředků SRP na šk. rok 2009/2010 k 19. dubnu 2010. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Žalmanová Lenka 
    předseda rady sdružení SRP při OA 


