Zpráva o činnosti Spolku rodičů Jednička
za školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vám jménem výkonného výboru Spolku rodičů Jednička
(dále jen „Spolek“) předložil Zprávu o činnosti Spolku za uplynulý školní rok.
Vzhledem k vývoji pandemické situace v České republice nebylo umožněno
členům Spolku připravovat a realizovat akce, které každoročně Spolek pořádá.
To je zřejmé i příjmové a z výdajové stránky rozpočtu, ve kterém zcela chybí
příjmy z akcí, ale také třeba výdaje na sportovní soutěže a dopravné na lyžařský
výcvik.
Vzhledem k situaci se zástupci Spolku dohodli s vedením školy na navýšení
výdajů na rozloučení s žáky 9. ročníků, jejichž poslední rok na naší škole
rozhodně nepatřil k těm nejšťastnějším…
Spolek se bude i v novém školním roce snažit pomáhat vedení školy prosazovat
a udržovat dobré jméno školy. Velmi rádi se vrátíme alespoň k našemu
tradičnímu programu, vše bude ale opět závislé na vývoji pandemické situace a
na platných nařízeních vlády ČR.

Čerpání rozpočtu Spolku za školní rok 2020/2021

Příjmy:
převod ze školního roku 2018/2019 - pokladna
převod ze školního roku 2018/2019 - účet
příspěvky od rodičů
výtěžek z akcí
úrok z účtu
CELKEM

8 659,00 Kč
29 145,66 Kč
112 420,00 Kč
0,00 Kč
0,43 Kč
150 225,09 Kč

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 846,00 Kč
7 080,00 Kč
67 402,40 Kč
22 905,75 Kč
1 125,00 Kč
0,41 Kč
0,00 Kč
100 359,56 Kč

Celkový zůstatek k 1. 9. 2021 činí 51 124,27 Kč bude převeden do rozpočtu na
školní rok 2021/2022. (V pokladně 32 657 Kč, na účtu 18 467,27 Kč )

Ve Studénce dne 2. září 2021

David Vrobel
pokladník Spolku

