
Zpráva o činnosti a hospodaření   Spolku rodičů a přátel školy při Církevní  
ZŠ a MŠ ve Zlíně   se sídlem Česká 4797, Zlín, IČ:   67025048   za rok 2016  

I. Činnost spolku v roce 2016  
leden - příprava školního plesu, který se konal 22.1.2016

- řešena problematika dopravní situace u školy, prostředí kolem školy a 
nových jízdních řádů MHD

březen - setkání  zástupců SRPŠ a Školské rady o budoucnosti a vizi rozvoje 
školy v souvislosti s výběrovým řízením na nového ředitele školy

duben - zahájení přípravy změny stanov a další kroky požadované aktuální 
legislativou

červen - poděkování za spolupráci panu řediteli Mgr. Miroslavu Škarkovi
- schválení nových stanov

září - zahájení spolupráce s novým vedením školy, s paní ředitelkou PhDr. 
Janou Langerovou
- volby nového výboru spolku
- zavedení nové evidence členů spolku
- schválení plánu hospodaření na rok 2017

listopad - zahájení příprav na další školní ples
- volba předsedy a místopředsedy spolku

Během  celého  roku  jsme  prostřednictvím  zástupců  tříd  diskutovali  nad 
podněty rodičů a předkládali je vedení školy k dalšímu řešení. Ve spolupráci s 
vedením školy  jsme  rozhodovali  o  účelném využití  prostředků,  které  spolek 
spravuje. 

II. Hospodaření spolku v roce 2016:  
Příjmy :
příspěvky rodičů: 48 300,00
úroky z účtu:          7,82
dary   7 500,00
platba výletu        50,00
sběr papíru                                                                                                      28     173,00  

84 030,82
Výdaje :
příspěvek na vybavení hudebny           15 000,00
scio testy 19 326,00
orientační dny Fryšták 14 400,00
předplatné časopisů   1 644,00
odměny pro děti   6 797,00
poplatky bance        66,00
doprava                                                                                                           27     748,23  

84 981,23



Zůstatek z roku 2015          133 345,80  
Rozdíl příjmů a výdajů :     - 950,41

132 395,39
Zůstatek  k  31.12.2016
zůstatek v pokladně :     795,00
zůstatek v bance :                                                                                    131 600,39  
Zůstatek celkem :        132 395,39

Zůstatek přechází do roku 2017.

Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně budou využity pro 
výchovné a vzdělávací účely školy.

Ve Zlíně dne 15. září 2017

PharmDr. Milan Kuna
předseda spolku


