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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SP SZŠ V ROCE 2012 
 
 

Společnost přátel Střední zdravotnické školy Svitavy /SP SZŠ/ existuje jako občanské 
sdružení od roku 2000. Výkonným orgánem SP SZŠ je správní rada – předsedou je RNDr. 
František Zobač, místopředsedou Naděžda Tomčíková, tajemníkem Mgr. Jaroslav Valach, 
dalšími členy jsou PhDr. Radim Dřímal, MVDr. Miroslav Sklenář, Pavlína Štiková 
(Husáková). 
K 31. 12. 2012 byl počet členů SP SZŠ 147. 

Hlavním smyslem činnosti SP SZŠ v tomto období bylo opět získávání finančních 
prostředků na krytí takových výdajů, které nelze hradit z provozních prostředků školy. 
Zdrojem příjmů byl výtěžek z plesu a členské příspěvky. 

SP SZŠ byla pořadatelem maturitního plesu, který se konal dne 3.2.2011 
v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. Ples byl úspěšný a měl výborný ohlas jak u 
maturantů, tak u ostatních návštěvníků.  

Dne 13. 4. 2012 proběhla Valná hromada SPSZŠ Svitavy. Valná hromada schválila: 
Výroční zprávu o činnosti SPSZŠ za rok 2012, Výroční zprávu o hospodaření SPSZŠ za rok 
2012, Plán činnosti na rok 2013, Rozpočet SPSZŠ na rok 2013. 

Sdružení se finančně i organizačně podílelo na žákovských soutěžích a turnajích. Byly 
zakoupeny 4 ks PC do učebny IKT a učebny 1, bylo doplněno sportovní vybavení školy. 
Společnost dále hradila náklady maturitních zkoušek. Byla obměněna část pracovních oděvů 
pro žáky („uniformy“). 

Dále byly zakoupeny věcné odměny pro vítězná družstva turnaje zdravotnických škol 
ve florbalu a dalších sportovních či znalostních soutěží. Částečně jsme pokrývali výdaje 
spojené s organizací těchto akcí (doprava, rozhodčí apod.).  

Žákyně školy se prezentovaly na dvou akcích Pardubického kraje – Velikonoc a 
Dožínek na zámku Pardubice. Náklady na stravování žáků byly opět hrazeny z prostředků 
SPSZŠ. 
 Účetnictví SPSZŠ vedla mzdová účetní školy M. Janoušková, provozářka školy V. 
Kavalcová pomáhala s organizačním zabezpečením plesu (tombola). 
 
Správní rada se sešla v uvedeném období celkem 2x. 
 
 
 
 
 
 
12. 4. 2013 místopředseda Naděžda Tomčíková 
 Tajemník Mgr. Jaroslav Valach 
 
 
 
 
 
 
 
 


