Zpráva o činnosti SRPŠ při SPŠ v Jičíně za rok 2018
V roce 2018 se SRPŠ spolupodílelo na několika akcích spolu se studenty a učiteli školy.
Snažíme se finančně podílet na projektech školy, které jsou určené všem žákům střední
průmyslové školy.
Rada SRPŠ se sešla 2x, zde hodnotíme a zároveň i plánujeme naši práci na další školní rok.
Funkci předsedy zastává p. Stanislav Kozák a funkci účetní pí. Hana Geršlová, dále jsou
v Radě p. Jiří Klaban, Miroslav Knap, Gabriela Langhansová, Karla Macáková, Michal
Prchal.
Každoroční největší starostí SRPŠ je zajištění a organizace maturitního plesu ve Valdicích,
který se koná vždy v závěru měsíce ledna. SRPŠ pro tuto akci zajistilo:
 objednání sálu a zajištění termínu plesu (vždy rok dopředu)
 autobusovou dopravu (svoz i rozvoz)
 hudbu ve velkém sále – Levou rukou
 hasičskou službu
 vyzvednutí lístků na OÚ Valdice, distribuce, prodej
 bezpečnostní agenturu
 úklid prostor KD
 občerstvení pro pořadatele
 pořadatelskou činnost z řad rodičů
 zaplacení poplatků obci
 zaplacení autorských práv OSA
Dále se SRPŠ podílí finančně na zajištění soutěží a exkurzí hrazením jízdného a cen
pro soutěžící. Ze soutěží se jedná zejména o sportovní akce, SOČ, matematickou soutěž,
programování CNC strojů, olympiádu v anglickém jazyce atp. SRPŠ se podílí na odměňování
žáků s vynikajícím prospěchem.
V roce 2018 SRPŠ darovalo škole částku 200 000,- Kč na zhotovení podlahy a rozšíření
dveřního otvoru v učebně 13s v budově VOŠ a SPŠ Jičín na Komenského náměstí 45.
Rovněž přispělo studentům na zájezd do Holandska částkou 30 000 Kč.

Přehled příjmů a výdajů SRPŠ při SPŠ v Jičíně za rok 2018
Příjmy:
Členské příspěvky:

Kč 127 200,-

Vybráno na Holandsko od žáků:

Kč 53 576,-

Výtěžek z plesu:

Kč 123 600,-

Úroky:

Kč 55,06

Celkem:

Kč 304 431,06

Výdaje:
Příspěvky škole:

Kč 233 744,-

Poplatky bance:

Kč 1 322,-

Materiál:

Kč 69 371,-

Služby:

Kč 106 029,90

Celkem:

Kč 410 466,90

Roční hospodaření:

Kč – 106 035,84

Zůstatek účtu k 1. 1. 2018

Kč 773 178,89

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

Kč 614 741,05

Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2018

Kč 13 600,-

