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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU 

   

I. 
Dne 14.12.2022 se v 18:00 hod. uskutečnila online členská schůze „Spolku rodičů, žáků a přátel 

Masarykovy střední školy chemické“ (dále jen "Spolek") za účasti osob uvedených na 

připojené prezenční listině, svolaná dne 7.12.2022 předsedou Jiřím Polomisem. 

 

II. 

ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ SPOLKU 
 

Jednání zahájil Jiří Polomis, předseda výboru Spolku (dále jen „Výbor“). 

Přivítal přítomné členy Výboru a konstatoval, že Výbor byl řádně svolán a že je v souladu se 

zákonem usnášeníschopný, protože je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru (počet tříd 

13, zástupců 13, přítomných 10 z 13). 

 

Dále seznámil členy Výboru s programem tohoto zasedání a dotázal se, zda má některý  

z přítomných návrh na doplnění nebo změnu tohoto programu.  

 

 Program jednání výboru:  
1) Zahájení a schválení programu jednání  

2) Zajištění „Maturitního plesu 2023“  

3) Financování činností (rozpočet)  

4) Různé a diskuse 

5) Závěr  

Návrh prošel bez připomínek.  

 

Předseda Výboru poté navrhl, aby funkci předsedajícího tohoto zasedání plnil on osobně, 

zapisovatelkou navrhl paní Miluši Mikulovou a ověřovatelkou paní Mirjanu Horňákovou.  

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 10  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 1: „Výbor schvaluje pana Jiřího Polomise předsedajícím, 

paní Miluši Mikulovou zapisovatelkou a Mirjanu Horňákovou ověřovatelkou zápisu 

z jednání Výboru.“ 

  

III. 
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ZÁPIS Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ SPOLKU V SOULADU SE SCHVÁLENÝM 

PROGRAMEM 
 

1) Zahájení a schválení programu jednání  

- projednáno viz článek II. zápisu z jednání Výboru 

 

2) Zajištění „Maturitního plesu 2023“  

Předsedající předložil návrh rozpočtu plesu s upřesněnými náklady. 

Projednávalo se zajištění, průběh a nákladové položky jednotlivě – náklad, zajištění, 
protinávrhy: 

a) Předpokládaný příjem – prodej vstupenek 350.000 Kč 

b) Předpokládané výdaje položkově: 

Soutěž – 9000 Kč - motivuje studenty k zprostředkování prodeje tak, aby bylo prodáno 
co nejvíce lístků, prostřednictvím online prodeje není motivace, zájemců bez vztahu ke škole 
z řad veřejnosti pravděpodobně nebude mnoho. V této chvíli již mají maturanti rozděleny 
lístky dle sektorů, kde bude jejich třída šerpována. Absolventi minulých ročníků mohou být 
osloveni prostřednictvím webových stránek školy, kde bude uveden odkaz na prodej lístků; 

DPP – 4500 Kč + 800 Kč srážková daň - paní Malá, dohoda ve stejném režimu jako 
doposud připravena k podpisu, pozor, je třeba odvést srážkovou daň; 

Květiny – 6000 Kč - zajišťují studenti, doklady o nákupu odevzdají bezprostředně po plesu 
(do pátku 24.2.2023); 

Šerpy, stužky – 23000 Kč – zajišťuje pí. Malá, reklamní potisk Telč, stejný režim jako 
doposud. Návrh ke zvážení – jiný (levnější) materiál, shoda na kvalitním materiálu – je to 
památka na celý život. Doklady o nákupu a zajištění budou odevzdány opět do 24.2.2023; 

Sklenice – 12000 Kč - nejsou součástí plesu, předávají se až s maturitním vysvědčením, 
realizace dle dohody studentů; 

Pozvánky na ples – 2800 Kč – diskuze o nutnosti papírových pozvánek – je to opět 
památka pro maturanty, dále se předávají vyučujícím, posílají se čestným hostům, pro tento 
ples je pozvánka hotová, objednán tisk 230 ks; 

Předtančení – 8000 Kč – 4.ročníky nabídly vlastní předtančení, podrobnosti a skutečnou 
realizaci s nimi projedná paní Malá, vystupující mají vstup zdarma, Výbor počítá s odměnou 
cca 2000 Kč; 

Zajištění plesu - Lucerna – 368929 Kč – smlouva je podepsána, obsahuje kromě prostor, 
zázemí atd. (16.00 – 01.00 hod.) i produkci orchestru do 23.00 hod., DJ 23.00-0.30 hod. a 
moderátora. Návrh na posunutí času produkce orchestru do 23:30 hod., aby si rodiče zatančili 
(program plesu je rozsáhlý), předseda prověří možnost s aktéry; 

Tisk vstupenek – 18000 Kč – vstupenky jsou zajištěny, maturanti jedna vstupenka k stání 
zdarma, zaměstnanci 2 vstupenky VIP zdarma, návrh pro členy SRŽPŠ pouze rodiče 1. a 4. 
ročníků. 

Závěr – rozpočet plesu je schodkový, skutečné plnění a případné pokrytí skutečného 
schodku je třeba projednat obratem po ukončení plesu, začátkem března. Z části jej lze 
schodek pokrýt z přebytku minulých let, ale připravíme se o rezervu, k projednání je případné 
snížení plánovaných výdajů do konce školního roku – např. odměny za výsledky. 
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Snižovat výdaje tohoto plesu není reálné ani žádoucí, všechny položky jsou v podobném 
rozsahu jako v loňském roce, kromě zajištění Lucerny, kde se cena zvýšila o cca 55 tisíc Kč.  

Hospodářka SRŽPŠ paní Horňáková pro úplnost uvedla, že aktuální stav účtu SRŽPŠ je 
k 14.12.2022 458.102,51 Kč, přičemž výdaje z rozpočtu zatím nebyly téměř realizovány. 

 

Návrh na DPP vč. srážkové daně – 5300 Kč 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 10  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 2: „Výbor schvaluje návrh na DPP ve výši 5300 Kč.“ 

 

Návrh změnu – lístky pro SRŽPŠ pouze 1. a 4. ročníky 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 10  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 3: „Výbor schvaluje návrh změny pro přidělování 

volných lístků pro členy Výboru SRŽPŠ – pouze pro rodiče 1. a 4. ročníků. 

 

 

3) Financování činností (rozpočet) 

Další jednání o rozpočtu bude probíhat na výboru v březnu t.r., v souvislosti 
s hospodářským výsledkem plesu. 

 

4) Různé a diskuze 

Předsedající informoval Výbor: 

a) rodiče jednoho žáka neuhradili příspěvek, protože nejsou přesvědčeni, že jejich dítě 
využije akce spojené s příspěvkem školy a nedostali podrobné vyúčtování za minulý 
rok. Jedná se o nebezpečný precedens, s matkou probíhá jednání, ve kterém se 
snažíme vše vyřešit. Rodiče byli upozorněni, že u akcí typu exkurze atd. je část ceny 
uhrazena SRŽPŠ a teprve zbývající náklady hradí žáci, student by nemohl čerpat 
výhody typu internet, odměny za výsledky atd. 

b) souběh členů v jedné třídě - předsedající opět informoval o souběhu členů Výboru 
v jedné třídě, kdy s ohledem na volbu specializace došlo k přesunu žáků a z toho 
důvodu jsou za třídu K2.B dva zvolení zástupci (na pozici předseda a člen Výboru). 
V souladu s odsouhlaseným závěrem bodu 10) zápisu z jednání 7.9.2022 hlasovací 
právo za třídu má člen výboru.  
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c) Pro školní rok 2023/2024 jsou navrženy termíny jednání v následujících 
souvislostech: 

6.9.2023 – ve škole, přítomnost nových členů (nové 1. ročníky) 

1.11.2023 – ve škole nebo online, projednání plesu s předstihem, projednání 
alternativ k některým položkám 

 

 

Seznam schválených usnesení výboru Spolku: 

Usnesení č. 1: „Výbor schvaluje pana Jiřího Polomise předsedajícím, paní Miluši Mikulovou 

zapisovatelkou a Mirjam Horňákovu ověřovatelkou zápisu z jednání Výboru.“ 

Usnesení č. 2: „Výbor schvaluje návrh na DPP ve výši 5300 Kč.“ 

Usnesení č. 3: „Výbor schvaluje návrh změny pro přidělování volných lístků pro členy Výboru 

SRŽPŠ – pouze pro rodiče 1. a 4. ročníků. 

 

 

Seznam neschválených usnesení výboru Spolku: 

 

/// 

 

IV. 

ZÁVĚR 
 

Předseda výboru poděkoval přítomným členům výboru za účast a jednání ukončil. 

 

 

Příloha č.1 – prezenční listina o účasti na jednání výboru Spolku 

 

 

Podpisová doložka: 

 
V Praze dne 14.12.2022 

 

 

Zapisovatelka: Miluše Mikulová v.r.  Ověřovatelka zápisu: Mirjana Horňáková v.r.  

             

 

 

 

                                                Předsedající: Jiří Polomis v.r. 


