
Zpráva o hospodaření Občanského sdružení při ZŠ Vyškov Letní pole za školní rok 
2010/2011  

 
Občanské sdružení je nezisková organizace, která slouží především žákům školy k podpoře 
jejich školních aktivit. K tomuto účelu získává finanční prostředky jednak ve formě příspěvků 
od členů Občanského sdružení a dále také z příjmů z různých akcí pořádaných v průběhu 
školního roku. 
 
Příjmy OS:  
Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky od členů OS, v loňském školním roce to bylo 
56 000,- Kč od 281 evidovaných členů. Příspěvek činil 200,- Kč na žáka.  
Dalšími podstatnými příjmy jsou výtěžek ze školního plesu – 12 778,- Kč, sponzorský dar – 
12 200,- Kč nebo výtěžek z akce Kráso skoč na mě – 6 245,- Kč. 
Velmi důležitým příjmem je získání dotace od Města Vyškova ve výši 35 000,- na projekt 
„Školní zahrada pro enviromentální výchovu“  
 
Výdaje OS:  
Finanční prostředky byly investovány do sportovního vybavení školy, byly koupeny dva 
snowboardy + boty a florbalové vybavení  do TV (hokejky, helmy, míčky), dále byly 
nakoupeny knihy a sešity, dále byly finance použity na lyžařský výcvik, kulturní a vzdělávací 
aktivity žáků školy – koncerty, výlety, vědomostní soutěže... 
 
Akce organizované OS 
16. 10. 2010 -  Relaxační den s názvem „Kráso, skoč na mě“ 
11. 2. 2011 – XV. společenský školní ples 
2. 6. 2011 – brigáda na školní zahradě – mimo jiné čištění bylinkové spirály.  
17. 6. 2011 – rozloučení se školním rokem s názvem „Hurá do divočiny“ 
  
Na co mají žáci nárok od OS: 
Příspěvek na žáka  50,- Kč na školní výlet, 200,- Kč na lyžařský výcvik v 7. třídách + 
bezplatné zapůjčení lyžařské výbavy. Dále příspěvky v hodnotě 200 – 300,- Kč na třídu na 
projektové dny, akce typu Mikuláš, Halloween, dětský den.... Při účasti žáků v okresních nebo 
krajských kolech soutěží mají nárok na dopravné. 
Ve školním roce 2010/2011 bylo investováno 429,- Kč na žáka – člena občanského sdružení. 
 
 
Výbor OS 


