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

2011/2012 

Občanské sdružení je nezisková organizace, která je tu především pro žáky školy, k podpoře 

jejich školních aktivit. K tomuto účelu získává sdružení finanční prostředky hlavně ve formě 

příspěvků od členů Občanského sdružení a dále také z příjmů z různých akcí pořádaných 

v průběhu školního roku nebo také formou sponzorských darů či dotací 

V minulém školním roce 2011/2012 získalo sdružení finanční prostředky z těchto zdrojů: 

Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky od členů OS, v loňském školním roce to bylo 56 200,-

Kč od 281 evidovaných členů. Příspěvek činil 200,- Kč na žáka. 

Dalšími podstatnými příjmy jsou příjem ze školního plesu 39 900,- Kč, z čehož čistý zisk byl 

9 115,- Kč, výtěžek z akce Kráso, skoč na mě 4 000,- Kč nebo půjčovné 2 700,-. 

Výdaje OS: 

Finanční prostředky byly investovány do reklamních a upomínkových předmětů, sportovního 

vybavení. Dále OS přispělo na lyžařský výcvik v sedmé třídě, na školní výlety a kulturních 

akce, na odměny v různých školních soutěžích, na sportovní den či na Mikuláše. Občanské 

sdružení dále finančně zajišťovalo školní ples a akci pro děti Cowboyské rozloučení se 

školním rokem. V minulém školním roce byla také vyčerpána získaná dotace v rámci 

 projektu „Školní zahrada pro environmentální výchovu“. 

V minulém školním roce organizovalo OS tyto akce:  

o V říjnu členové správní rady zorganizovali brigádu – bylo vyčištěno a upraveno 

prostranství před školou 

o 12. 11. 2011 -  se uskutečnil Relaxační den s názvem „Kráso, skoč na mě“ 

o 16. 3. 2012 – XVI. společenský školní ples 

o 22. 6. 2012 – Cowboyské rozloučení se školním rokem 

Mimo přímé účasti a organizaci jmenovaných akcí se členové správní rady několikrát za rok 

schází kvůli přípravě akcí, pověření členové spravují sklad lyžařského a dalšího vybavení, což 

je v sezoně velmi využíváno. 

Na co mají žáci, členové OS, nárok od občanského sdružení: 

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 438,- Kč na žáka – člena občanského sdružení. 

V této částce nejsou započítány investice do konání plesu.  

Za správní radu OS 
Alena Hanulíková       Ve Vyškově dne 12. 9. 2012 


