
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 2017  

I. Činnost spolku v roce 2017  
leden

− příprava školního plesu, který se konal 21.1.2017
− řešena problematika uspořádání a provozu šaten pro 1. stupeň
− opětovná žádost o řešení dopravní situace u školy
− řešení elektronických žákovských knížek a známkování na 2. stupni
− zájem rodičů o školu v přírodě, kontakt s jinými školami (i v zahraničí)

duben 
− opakované řešení problematiky přijímání nových žáků do zaběhlých třídních 

kolektivů
− podpora výběru budoucího povolání v 8. třídě
− prohloubení prožívání mší sv. ve škole, návaznost na církevní svátky
− žádost o více organizačních a administrativních informací na internetové 

stránky školy
− poskytnutí příspěvek škole na nové police na aktovky a sedací soupravy před 

jídelnou, vybavení místa pro vydávání svačin
květen

− pouť rodin žáků a pedagogů CZŠ a MŠ do Štípy
červen 

− nesouhlas s výukou angličtiny ve 2. třídě na úkor výuky českého jazyka
− opakovaná prosba o možnost hlídání dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ během třídních 

schůzek
− posunutí poslední třídní schůzky ve školním roce na květen

září
− členská schůze SRPŠ (schválení činnosti a hospodaření za rok 2016)
− stížnost rodičů na nedostatek informací k organizaci kroužků a odpolední 

družiny
− problematika výuky informatiky a anglického jazyka na 2. stupni, organizace 

výuky v odpoledních hodinách kvůli nedostatku prostor ve škole
− schválen nákup skříněk a boxů do 1. třídy

listopad
− opakovaná snaha rodičů získat informace o budoucnosti prostor školy
− podpora rodičů pro uspořádání sbírek na školu v obou farnostech
− žádost rodičů o seznam konkrétních věcí ke sponzorování
− nabídka využívat prostor v Životě farností pro informace o škol
− informace o přípravě projektu pro práci s nadanými  a mimořádně nadanými 

žáky
− stížnost  rodičů  na  náplň  hodin  tělesné  výchovy  s  panem  učitelem 

Miroslavem Jiráčkem
− informace o problémech ve třídncíh kolektivech na 2. stupni



− doporučení rodičů na exkurze, výlety, projektové dny
− příprava plesu

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 2017:  
Příjmy :
příspěvky rodičů  48 100,00
úroky z účtu           7,10
dary a výnos plesu  17 243,00
příjem za pracovní sešity  91 678,00
sběr papíru                                                                                                       31 327,00  

         188 355,10
Výdaje :
náklady na pracovní sešity  97 968,00
příspěvek na vybavení školy                      70 745,00
scio testy  23 413,00
orientační dny Fryšták  19 190,00
ples    9 397,00
doprava na lyžařský výcvik    8 854,00
předplatné časopisů    1 681,00
poplatky bance       174,00
pouť do Štípy    1 029,00
příspěvek na horolezecký výlet                                                                 1 000,00  

         233 181,00

Zůstatek z roku 2016          132 395,39  
Rozdíl příjmů a výdajů : -44 825,90

 87 569,49
Zůstatek  k  31.12.2017
zůstatek v pokladně :  29 212,00
zůstatek v bance :                                                                                        58 357,49  
Zůstatek celkem :            87 569,49

Zůstatek přechází do roku 2018.
Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně budou využity pro 
výchovné a vzdělávací účely školy.

Ve Zlíně dne 15. září 2018

PharmDr. Milan Kuna, v.r.
předseda spolku


