
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 2018  

I. Činnost spolku v roce 2018  

• organizace školního plesu, hodnocení a příprava na ples 2019

• diskuse o parkovišti nad školou

• prosba o koncepční řešení a dohlédnutí na dodržování ŠVP ve výuce tělesné 

výchovy pana učitele Jiráčka

• zkušenosti s elektronickou žákovskou knížkou Edupage

• řešení situace rodin ve finanční tísni pro účast na školních akcích

• odsouhlasení sbírek na školu ve zlínských farnostech počátkem roku 2019

• diskuse o budoucnosti prostor školy

• pomoc s přípravou koncertu k 25. výročí založení školy

• organizace pěší pouti do Štípy v červnu 2018

• setkání se zástupci SRPŠ ostatních zlínských škol

• brigáda na úpravu školní zahrady

• příprava členské schůze 18.9.2018

• žádost o ucelené a přehledné organizační informace na začátku školního roku

• žádost o přehlednější informace na školním webu

• náměty na řešení a podporu školní akademie

• zřízení nástěnky 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 2018:  

Příjmy :
příspěvky rodičů  47 400,00
úroky z účtu           1,27
dary a výnos plesu  42 691,00
ostatní         45,00
sběr papíru                                                                                                       21 548,00  

         111 685,27 

Výdaje :
orientační dny Fryšták  16 960,00
příspěvek na odměny pro žáky    5 000,00
příspěvek na pracovní sešity                      12 158,00
příspěvek na vybavení zahrady                      19 775,00
předplatné časopisů    3 395,00
poplatky bance         20,00
příspěvek na dopravu MF ve florbale    1 820,00
pouť do Štípy    1 825,00
ples  28 195,00
nástěnka       128,00
dárkový poukaz     3000,00
ostatní         45,00
scio testy                                                                                                          15 435,00  

         107 756,00

Zůstatek z roku 2017    87 569,49  
Rozdíl příjmů a výdajů :      3 929,27  

 91 498,76
Zůstatek  k  31.12.2018
zůstatek v pokladně :  16 378,00
zůstatek v bance :                                                                                        75 120,76  
Zůstatek celkem :            91 498,76

Zůstatek přechází do roku 2019.
Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně budou využity pro 
výchovné a vzdělávací účely školy.

Ve Zlíně dne 14. září 2019

PharmDr. Milan Kuna, v.r.
předseda spolku


