Zpráva o činnosti Spolku rodičů při ZŠ TGM Studénka
za školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vám jménem výboru Spolku rodičů při ZŠ TGM Studénka
(dále jen „Spolek“) předložil Zprávu o činnosti Spolku za uplynulý školní rok.
Výbor Spolku se scházel podle potřeby pod vedením pana předsedy Martina
Madzie, zejména pak za účelem přípravy akcí, které každoročně Spolek pořádá.
Jednalo se o Komentovanou procházku Poodřím, Podzimní tvoření, Velikonoční
tvoření a Rodinné odpoledne. Všechny zmíněné akce se opět vydařily. Vedení
školy si velmi váží vzájemné spolupráce se Spolkem a jeho činnost velmi
podporuje.
Každoročně se snažíme rozpočet vylepšit mj. pořádáním Rodinného odpoledne,
které se i letos setkalo s masivním zájmem veřejnosti a pomohlo tak k zisku
velmi zajímavé hotovosti, která byla darována nejen škole, ale také SK Studénka
(dar škole: 22 281 Kč, dar SK Studénka 5 000 Kč).
Žáci čtvrtých a sedmých ročníků každoročně absolvují lyžařský výcvik, kde
Spolek ze svého rozpočtu kryje náklady na dopravu. Ale není to jen sport,
kterému se naši žáci věnují a školu reprezentuje. Jsou to také mj. i recitační a
výtvarné soutěže. Pro zkvalitnění výuky hradíme časopisy ABC, Sluníčko a
Mateřídouška. Podporujeme také rozloučení s vycházejícími žáky 9. ročníků a to
částkou 100 Kč na žáka.
Členové Spolku rodičů odsouhlasili dne 5.9.2019 na členské schůzi stejnou
částku příspěvku jako vloni a to 350,- Kč na každé dítě. Tuto částku odevzdá
žák svému třídnímu učiteli. Žádáme částku uhradit nejpozději do konce měsíce
října, aby mohli vyučující naplno čerpat poměrnou část na výtvarné pomůcky a
nákup papíru. Členové Spolku pak byli upozorněni na možnost zvýšení
členského příspěvku pro školní rok 2020/2021 a to vzhledem k rostoucím cenám
spotřebního materiálu.
Na členské schůzi byla také odsouhlašena nová verze Stanov Spolku a změna
názvu Spolku na nový název: Spolek rodičů Jednička.
Spolek bude i letos pokračovat ve své činnosti. Bude pomáhat vedení školy
prosazovat a udržovat dobré jméno školy. Přičemž počítáme i s Vaší pomocí.

Čerpání rozpočtu Spolku za školní rok 2018/2019

Příjmy:
převod ze školního roku 2017/2018 - pokladna
převod ze školního roku 2017/2018 - účet
příspěvky od rodičů
výtěžek Podzimní tvoření
výtěžek Velikonoční tvoření
úrok z účtu

Výdaje:
Sportovní soutěže (startovné, doprava)
Doprava lyžařský výcvik
Časopisy (Sluníčko, Mateřídouška, ABC)
Dárky pro žáky 9. ročníků
Výtvarné potřeby
Papír
Poplatky za vedení účtu
Daň z úroku
Různé

8 878 Kč
4 863,54 Kč
110 075 Kč
3 449 Kč
3 282 Kč
2,64 Kč

2 916 Kč
14 700 Kč
1 731 Kč
2 600 Kč
44 862 Kč
24 053 Kč
2 156 Kč
0,51Kč
1 163 Kč

Celkový zůstatek k 1. 9. 2019 činí 24 328,59 Kč bude převeden do rozpočtu na
školní rok 2019/2020. (V pokladně 12 141 Kč, na účtu 12 187,59 Kč )

Ve Studénce dne 5. září 2019

David Vrobel
pokladník Spolku

