
Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské 

škole Polnička, z.s. se sídlem Polnička 147, 59102 Polnička, IČ:04628110 za rok 2021 

 

 

I.ČINNOST SPOLKU V ROCE 2021 

 

DUBEN – schůze „kontrolní komise“ – kontrola daňové evidence (pokladna, BÚ) za rok 2020 

ZÁŘÍ – setkání třídních delegátů – určení delegátů pro nový školní rok 

           – schválení příspěvku na občerstvení – adaptační kurz pro 6.ročník 

           – informace ohledně dalších ročníků karnevalu (pořádání) 

 

ŘÍJEN – členská schůze – volby, schválení příspěvků, plánované akce, návrh změn stanov 
 

LISTOPAD – setkání třídních delegátů – informace ohledně připravovaných změn ve stanovách 

                                                    – projednání odložení karnevalu 

                       – diskuze o netradičním pojetí jarmarku pro rok 2021 

 

Více se dozvíte na stránkách SRPDŠ – zde jsou zápisy ze všech schůzí. 

 

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 2021 

Příjmy:        Výdaje: 

- dary (ostatní)             15.210 Kč   -     doprava     3.580 Kč 

- příspěvky rodičů            41.375 Kč   -     odměny pro děti    9.786 Kč 

- příspěvky rodičů na Vv (MŠ)       14.400 Kč   -     Vv potřeby (MŠ)                16.032 Kč 

- akce „Výročí školy“                       4.421 Kč   -     akce „Výročí školy“           4.030  Kč 

- sběr bylin   536 Kč   -     ostatní výdaje           60.163,80 Kč 

- úroky z účtu               10,57 Kč   -     poplatky bance         62 Kč 

     75.952,57 Kč                93.653,80 Kč 

       



Rozdíl příjmů a výdajů:      

                75.952,57 Kč          

         -      93.653,80 Kč 

              - 17.701,23 Kč 

  

Zůstatek z roku 2020: 

- pokladna  67.486 Kč 

- BÚ          110.745,19 Kč 

                                                       178.231,19 Kč 

          -  17.701,23 Kč (rok 2021) 

           160.529,96 Kč 

 

Zůstatek k 31.12.2021: 

- pokladna  63.598 Kč 

- BÚ            96.931,96 Kč 

        160.529,96 Kč 

 

 

Zůstatek přechází do roku 2022. 

 

Finanční prostředky budou využity pro materiální a finanční zajištění potřeb ZŠ a MŠ. 

 

 

 

V Polničce dne 16.1.2022     

         Sáblíková Veronika 

 

 



 


