
Zpráva o činnosti Spolku od minulé členské schůze 

 

Činnost a aktivity Spolku v minulém období poznamenala opatření a následná omezení výuky 

souvislosti s ochranou před nákazou COVID-19. Řada plánovaných akcí zejména v oblasti sportu a 

vědomostních soutěží byla zrušena. Tato skutečnost se pochopitelně výrazně odrazila i v plánované 

finanční podpoře a původně schválený rozpočet tak nebyl naplněn. Rada Spolku v tomto období svou 

komunikaci prováděla průběžně elektronickou formou. Nejistá situace ohledně znovuzahájení výuky 

rovněž nepřispěla ke snaze o rozšíření členské základny, a tak došlo ke snížení počtu členů (zákonných 

zástupců studentů) na 135 (v předchozím období 173), v tomto školním roce zatím příspěvek zaplatilo 

celkem 42 zákonných zástupců. 

Stav účtu k 15.9. 2020 byl 185.218,07 Kč, stav účtu k 31.12.2019 pak 186.751,93 Kč. Jmenný seznam 

všech plátců je uveden v daňovém přiznání pro rok 2019 s uvedením charakteru platby (příspěvek nebo 

sponzorský dar) a ve výpisech na transparentním účtu, kde si může každý plátce ověřit prošlou platbu.  

Ve výpisech je vždy uvedeno jméno žáka, třída a jméno zák. zástupce. S uvedeného vyplývá, že počet 

příspěvků převažuje, počet sponzorských darů pak bylo 9 v celkové výši 13.300 Kč. 

Výše všech příjmů je 59.685,61 Kč včetně kreditních úroků za dané období, výše všech výdajů včetně 

daní a poplatků vrámci vedení účtu je 24.186,25 (viz konečný výpis). Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak 

činil 35.499,36 Kč. Zůstatek na účtu k 30.6. byl pak 173.028,07 Kč. Součástí této částky je 6.250 Kč 

vedených jako třídní fond 3.B (tř.učitelka Ratajová ) 12.200 Kč , které do hospodaření Spolku přešly 

z období před založením Spolku, a které byly Spolku předány vedením školy 25.5.2018. 

Plnění rozpočtových položek bylo následující: 

Plánovaný příjem 80.000,- Kč se nepodařilo naplnit, skutečný příjem činil 59.685 Kč (75 %). Výdaje 

podle položek rozpočtu byly následující .Režijní náklady 1.497 Kč – vedení účetnictví 2.500 Kč – 

sportovní akce 7.900 Kč – podpora mimoškolního vzdělávání 13.400 Kč – ostatní 2.500 Kč .Celkem 

25.537 Kč .  

Z výše uvedeného vyplývá, že hospodaření Spolku za dané období bylo přebytkové. 

Akce, na kterých se Spolek  finančně podílel byly – ve spolupráci se školní samosprávou proběhly dva 

benefiční jarmarky v prostorách školy ( na podporu obnovení australské fauny po ničivých požárech a 

pro Obec Lenora v rámci likvidace škod po požáru ) s dotací Spolku celkem 1.500 Kč ( ostatní ) – Spolek 

financoval soutěž Souboj čtenářů formou nákupu doporučených knih v rámci této akce, které pak 

zůstaly v majetku školy )- Spolek financoval přepravu žáků  do bazénu a zpět v měsících leden až březen 

-  Spolek finančně podpořil skupinu 3D tiskařů JH za poskytnutí ochranných štítů v rámci opatření proti 

COVID-19. Spolek se podílel na větší části nákladů účasti studentů Dominika Pragera a Petra Kosa 

v soutěži ŠKOMAM CUP 2020 v Ostravě – Spolek financoval účast žákyň na taneční soutěži Česko se 

hýbe pořádané Českým svazem aerobiku. – Spolek financoval osvětové přednášky (preventivní 

projekty) pro studenty s názvy Blázníš? No a! a Skrytá nebezpečí internetu. 

Veškeré finanční transakce jsou evidovány v účetnictví, které provádí smluvně účetní firma Iva 

Fučíková a po dohodě je možné do něj nahlédnout.  


