
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 2019  

I. Činnost spolku v roce 2019  

• organizace školního plesu, hodnocení a příprava na ples 2020

• rozloučení s paní ředitelkou PhDr. Janou Langerovou

• společné jednání s novou paní ředitelkou Mgr. Michaelou Černoškovou a paní 

zástupkyní Mgr. Lenkou Klímovou

• prosba rodičů o dřívější zveřejnění rozpisu kroužků a informací k organizaci 

výuky v dalším školním roce

• možnosti využití tělocvičny a hřiště pod tělocvičnou

• poděkování za společný víkend před 1. sv. přijímáním ve Štípě

• seznámení s projektem „Obědy pro sociálně znevýhodněné děti“

• činnost speciálního pedagoga a školního psychologa

• rodinná pouť do Štípy s P. Janem Fojtů

• podpora zákazu mobilních telefonů i o přestávkách

• podpora sbírky ve farnostech (kamerový systém, sociální zařízení)

• úskalí čipového systému a bezpečnosti žáků ve škole

• schválení dodatečných požadavků na čerpání prostředků SRPŠ pro potřeby školy

• podpora projektu „Marry’s meal“

• podpora preventivního programu sexuální a mediální výchovy na 2. stupni

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 2019:  

Příjmy v Kč:
příspěvky rodičů  48 100,00
dary a výnos plesu  15 765,00
sběr papíru                                                                                                       16 650,00  
celkem            80 515,00 

Výdaje v Kč :
příspěvek na pobyty dětí  25 730,00
příspěvek na odměny pro žáky    2 216,00
příspěvek na pracovní sešity                      13 481,00
příspěvek na vybavení školy                      20 195,00
předplatné časopisů    1 275,00
doprava    17 380,00
školní parlament    1 430,00
pouť do Štípy    1 252,00
ples  15 172,00
scio testy                                                                                                            7 620,00  
celkem          105 751,00

Zůstatek z roku 2018    91 498,76  
Rozdíl příjmů a výdajů :             - 25 236,00

 66 262,76
Zůstatek  k  31.12.2019
zůstatek v pokladně :  30 192,00
zůstatek v bance :                                                                                        36 070,76  
Zůstatek celkem :            66 262,76

Zůstatek přechází do roku 2020.
Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně budou využity pro 
výchovné a vzdělávací účely školy.

Ve Zlíně dne 6. září 2020

PharmDr. Milan Kuna, v.r.
předseda spolku


