
Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole za školní rok 
2015/2016 

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole (dále jen Spolek) je nezisková organizace, 
která je tu především pro žáky školy a děti MŠ, k podpoře jejich školních aktivit. K tomuto 
účelu získává sdružení finanční prostředky hlavně ve formě příspěvků od členů Spolku a dále 
také z příjmů z různých akcí pořádaných v průběhu školního roku nebo také formou 
sponzorských darů či dotací.  

V minulém školním roce 2015/2016 získalo sdružení finanční prostředky z těchto zdrojů: 

Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky od členů Spolku, v loňském školním roce to bylo 
68 700,-Kč od 248 evidovaných členů základní školy. Členové Spolku – rodiče dětí z mateřské 
školy, zaplatili celkem 12 300,- Kč za 44 právoplatných členů. Příspěvek činil 300,- Kč za žáka 
(dítě), 200,- Kč za druhého sourozence a za třetího a další sourozence se poplatek neplatil. 
Dalšími podstatnými příjmy byly příjem ze školního plesu 56 313,- Kč, z čehož čistý zisk byl 
16 352,- Kč, dále půjčovné za zimní výbavu 2 850,- Kč a zisk z Vánočního jarmarku 688,- Kč. 

Nejdůležitější výdaje Spolku: 

Finanční prostředky byly investovány do dárkových a upomínkových předmětů (17 964,- Kč), 
Dále Spolek přispěl celkem na 15 akcí pořádaných školou, ať už lyžařský výcvik v sedmé třídě, 
ekologický pobyt v 6. ročníku, na školní výlety, jarmark, filmové a divadelní představení, 
zeměpisný pořad, a další akce ve výši více než 45 000,- Kč. Na odměny a dopravu na různé 
soutěže bylo vyčerpáno asi 4 200,- Kč. Spolek dále finančně zajišťoval školní ples a akci pro děti 
- rozloučení se školním rokem – přes 14 000,- Kč. V průběhu roku došlo k přeměně 
Občanského sdružení na Spolek – cena za právní služby spojené s tímto byly ve výši 3025,- Kč.  

V minulém školním roce organizoval Spolek tyto akce:  

o Spolupodílení na organizaci Mikulášského jarmarku – vyhlášení soutěže o Nej vánoční 
svícen. 

o Bazárek hraček 

o XX. společenský školní ples v Sokolském domě. 

o Rozloučení se školním rokem. 

Kromě přímé účasti a organizování jmenovaných akcí se členové rady několikrát za rok sešli 
kvůli přípravě akcí, dle svých časových možností členové rady spravují sklad lyžařského, 
zabezpečují půjčování zimní výbavy a s tím související agendu. V zimní sezoně je sklad velmi 
využíván. 

Na co mají žáci, členové Spolku, nárok: 

Příspěvek na žáka 50,- Kč na školní výlet, 200,- Kč na lyžařský výcvik v 7. třídách + bezplatné 
zapůjčení kompletní lyžařské výbavy, příspěvek 150,- Kč na ekologický pobyt v 6. ročníku. Dále 
příspěvky do tříd na projektové dny a akce typu Mikuláš, Halloween, den dětí. Rovněž 
dostávají žáci příspěvek na vstupné na různá kulturní představení (divadlo, koncert, kino…). Při 
reprezentaci školy v okresních a vyšších soutěžích mají žáci nárok na dopravné. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo investováno 443,- Kč na žáka – člena Spolku.  

Za radu rodičů 
Ing. Alena Hanulíková       Ve Vyškově dne 8. 9. 2016 


