
Zpráva o činnosti Spolku pro rozvoj GVN od minulé členské schůze 

 

Tak jako v předcházejícím období, činnost  Spolku velmi výrazně ovlivnila opatření a následná 

omezení výuky a dalších mimoškolních aktivit v souvislosti s nákazou COVID-19. Převážnou část roku 

tato opatření v podstatě vylučovala možnosti čerpání finančních prostředků a tak se bohužel 

nepodařilo plnit plánovaný rozpočet Spolku a značná část prostředků tak přešla do nového období. 

Rovněž zcela zákonitě stagnovala i členská základna Spolku, úbytek činil 22% , podíl z celkového 

počtu všech studentů činil cca 33% ( většinu tvořili zástupci studentů 1.ročníků ). V tomto školním 

roce zatím příspěvek zaplatilo 34 zákonných zástupců, převážně prvních ročníků. 

Stav účtu k 1.10. 2021 byl 183.723,51 Kč , stav účtu k 31.12. 2020 byl pak 191.425,62Kč . 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 uvedeno jméno žáka,třída a jméno zák.zástupce. K 1.7. 2021 

došlo ke změně bankovního ústavu a to v souvislosti s ukončením činnosti banky Waldviertler 

Sparkasse , nově je účet veden u České spořitelny , a.s. , která převzala závazky původní banky. 

Změnil se účet ( číslo najdete na stránkách školy v souboru Spolek pro rozvoj GVN ), který nadále 

zůstává transparentní. Zde můžete najít veškeré transakce provedené po tomto datu. Bankovní 

operace provedené v období od 30.9.2020 do 30.6.2021 jsou archivovány v dokladech Spolku ( do 

31.12.2020 jsou součástí daňového přiznání a od 1.1. do 30.6. 2021 pak v listinné podobě 

k nahlédnutí u předsedy Spolku – tyto budou následně uvedeny v daňovém přiznání pro rok 2021 ) 

Výše všech příjmů v daném období ( od 1.10.2020 do 31.12.2020 ) byla 2.550 Kč a v období ( od 1.1. 

do 30.9.2021 ) pak 10.050 Kč , celkem 12.600 Kč .Výdaje byly ve výši 8.820 Kč ( 7.000 Kč odměny 

studentům za aktivní pomoc v covid pandemii + 1500 Kč za vedení účetnictví + 320Kč za 

administrativu) . Ve výši příjmů a výdajů nebyla zahrnuta výše kreditních úroků a srážkové daně ( je 

součástí výpisů  WSPK ) + 69,62 Kč /  - 43,21 Kč  . Z účtu byla rovněž vyplacena částka 9.259 Kč ( třídní 

fond 4.B, tato částka byla dlouhodobě vedena mimo účetnictví Spolku  –  viz daňové přiznání ) 

Součástí celkové částky je 12.200 Kč, které přešly z období před založením Spolku od předchozího 

subjektu a byly předány vedením školy 25.5.2018 . 

Plnění rozpočtových položek bylo následující :  

Plánovaný příjem 70.000 Kč nebyl splněn, skutečný příjem činil 12.600 Kč . Výdaje podle položek 

rozpočtu byly následující : režijní náklady 320 Kč ( 2000 Kč ), vedení účetnictví 1.500 Kč ( 2500 Kč), 

odměny studentům 7.000 Kč ( 12000 Kč ), ostatní položky byly bez čerpání . 

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

Jak již bylo v úvodu sděleno,akce, na kterých se Spolek finančně či jinak podílel , žádné 

nebyly.Hlavním důvodem byla již zmiňovaná tvrdá opatření v souvislosti s COVID-19, která 

znemožnila na podstatnou část roku veškeré aktivity studentů v rámci školy a to včetně prezenční 

výuky. Někteří studenti se pak z vlastní vůle účastnili  pomoci v boji s COVIDEM-19 a byli pak po 

zásluze odměněni na žádost vedení školy finančním darem ve formě poukázek. 



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

Fučíková , je uloženo u předsedy Spolku a po dohodě lze do něj nahlédnout. 

Tato zpráva společně s návrhem rozpočtu bude zveřejněna k diskuzi na stránkách školy a bude 

předmětem diskuze a schválení na členské schůzi dne 14.10.2021  
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