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 Zápis ze 
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 1.  Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2021/2022 
 Činnost  spolku  byla  v  předešlých  třech  letech  ovlivněna  covidou  situací 
 a  rekonstrukcí  prostor  školy.  Z  tohoto  důvodu  neproběhly  schůze  delegátů  ani 
 tradiční akce školy jako např. SBĚR STARÉHO PAPÍRU, … 

 2.  Zpráva o hospodaření spolku v roce 2021 a 2022 
 Příjmy  spolku  pocházejí  zejména  z  členských  příspěvků  (150  Kč/žák,  v  případě 
 sourozenců  se  platí  příspěvek  pouze  za  nejstaršího  sourozence)  a  sběru  papíru. 
 Dalším  příjmem  je  dar  od  soukromé  osoby,  který  je  vždy  vázán  na  konkrétní  účel 
 (např.  doprava  do  knihovny  pro  danou  třídu).  Posledním  příjmem  je  provize  z  prodeje 
 fotografií. V posledních 3 letech nám bohužel odpadl příjem ze sběru papíru. 

 Hospodaření v roce 2021 
 Převod z roku 2020  121 815,59 
 Příjmy za rok 2021  46 675,09 
 Výdaje za rok 2021  25 657,02  = 55% příjmů 
 Zůstatek  142 833,66 
 Nebyl dodržen stanovený poměr čerpání ve výši cca 80% příjmů. 
 V účetnictví je evidován převod 125 000 Kč z hotovostní pokladny na bankovní účet. 

 Hospodaření v roce 2022 
 Převod z roku 2021  142 833,66 
 Příjmy za rok 2021  54 050,00 
 Výdaje za rok 2021  25 234,97  = 47% příjmů 
 zůstatek  171 648,69 
 Nebyl dodržen stanovený poměr čerpání ve výši cca 80% příjmů. 
 Zůstatek není konečný (stav k dnešnímu dni). 

 Schválení  výdajů z rozpočtu v roce 2022 
 Hlasování: 

 ●  15 delegátů pro 
 ●  0 delegátů proti 
 ●  žádný delegát se nezdržel hlasování 

 Vzhledem k omezeným mimoškolním aktivitám v roce 2021 a 2022 škola snížila 
 plánované výdaje a zvýšila celkový stav financí KRPŠ. Z tohoto důvodu škola 
 navrhuje mimořádné čerpání prostředků: 

 ●  Schváleno  zakoupení  dalších  běžeckých  bot  větších  velikostí  pro  žáky  na 
 lyžařský výcvik. Celkem 5 párů bot v ceně cca 6 500 Kč. 

 ●  Schválen příspěvek na dopravu na plavání ve výši 25 000 Kč. 
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 3.  Schválení Rozvahy KRPŠ pro rok 2023 
 Rozvaha na rok 2023 je vyrovnaná, s ohledem na předchozí generování vyššího 
 zisku není plánovaný v roce 2023 zisk do rozpočtu. 
 Hlasování: 

 ●  15 delegátů pro 
 ●  0 delegátů proti 
 ●  žádný delegát se nezdržel hlasování 

 4.  Volba volební komise 
 Návrh - Petra Kvášová a Petra Vepřeková 
 Hlasování: 

 ●  15 delegátů pro 
 ●  0 delegátů proti 
 ●  žádný delegát se nezdržel hlasování 

 5.  Volba předsedy spolku 
 Návrh: Mgr. Martina Krejčíková 
 Hlasování: 

 ●  12 delegátů pro 
 ●  2 delegátů proti 
 ●  1 delegát se zdržel hlasování 

 6.  Námět ŘŠ na vzájemnou spolupráci delegátů se školou 
 Na  základě  vzniklých  částečných  nejasností  navrhuje  ředitel  školy  přesněji  vymezit 
 obsah  a  spolupráci  delegátů  spolku  vůči  škole  včetně  stanovení  jejich  kompetencí. 
 Ředitel  školy  očekává  případnou  diskuzi  či  doplnění  návrhů  k  budoucímu 
 společnému nastavení vzájemné spolupráce. 

 7.  Různé 
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