Zpráva o činnosti Klubu rodičů za rok 2017
Jako každý rok, tak i v roce 2017 se Klub rodičů díky členským příspěvkům rodičů a přátel
školy významně podílel na pravidelně pořádaných akcích školy i na dalších projektech,
které škola zajišťovala pro své studenty.
Mj. KRPŠ přispěl financemi na kamerový systém v prostorách školy, údržbu automatů na
pitnou vodu, vybavení jazykových, výtvarných a hudebních učeben, dále přispěl na
dovybavení chemického kroužku apod.
Ve spolupráci s prof. Emanovskou jsme zahájili postupné kroky k modernizaci školní
knihovny.
Pokračovali jsme v podpoře, výtvarných, sportovních, dějepisných a adaptačních zájezdů.
Podpořili výuku nepovinné matematiky, výstavy výtvarníků 4.C tříd a vystoupení školního
sboru Repetice.
I v roce 2017 proběhla v areálu školy zahradní slavnost, kterou jsme rádi podpořili mj.
i tím, že jsme přispěli na pořízení upomínkových předmětů.
V domě knih Neoluxor jsme zakoupili 270 poukázek v hodnotě 100,-Kč. Třídní učitelé
rozdělili tyto poukázky mezi žáky s nejlepšími studijními výsledky.
Naši podporu měl tradičně i školní časopis Element.
Snažili jsme se, aby byly finanční prostředky KR investovány hospodárně a s maximálním
dopadem na konkrétní akce a studenty školy. Jistou rezervu i nadále vidím ve větší
propagaci akcí a projektů hrazených KR. Našim cílem je, aby se mezi ostatními rodiči více
vědělo, kam všude jejich příspěvky směřují, co vše KR podporuje a že jsou jejich příspěvky
investovány citlivě a rozumně.
Další rezervu a i úkol pro následující rok vidíme ve zlepšení webových stránek KR.
Ve školním roce 2017 získal Klub rodičů z příspěvků rodičů a přátel školy celkem
452.150,- Kč, přičemž přispělo cca 85 % rodičů.
Rádi bychom všem tímto upřímně poděkovali.
Jako plus považuji, že téměř každá třída má svého zástupce ve Výboru KRPŠ, nicméně
i nadále usilujeme o 100% zastoupení všech tříd ve Výboru.

Stav účtu KRPŠ k 31.12.2017

590.093,41 Kč

Pokladna KRPŠ k 31.12.2017

22.409,00 Kč

V příloze č. 1 je uveden přehled všech příjmů a výdajů.

Příloha č. 1

Příjmy KRPŠ r. 2017
Členské příspěvky KRPŠ
Úroky z BÚ
Příjmy celkem

452 150,00 Kč
59,37 Kč
452 209,37 Kč

Výdaje KRPŠ r. 2017
Sphere Systems s.r.o. údržba automatů na pitnou vodu

16 949,00 Kč

Vybavení knihovny

4 886,00 Kč

Vybavení chemickeho kroužku

3 937,00 Kč

Výstava výtvarných prací

15 235,00 Kč

Vybavení výtvarné a hudební učebny

47 369,00 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy

15 000,00 Kč

Sportovní a výtvarné kurzy

15 000,00 Kč

Hokejová výzbroj a hokeyshow

15 800,00 Kč

Lágr Vojna

14 200,00 Kč

Odměny studentům, knižní poukázky

43 000,00 Kč

Sestry v sukni

40 000,00 Kč

Team building

9 500,00 Kč

Zájezd Terezín

19 853,00 Kč

Školní časopis

12 728,40 Kč

Halloween, školní zahradní párty, akademie

17 403,00 Kč

Ubytování německých učitelů

10 500,00 Kč

Výročí školy - almanach, potisk hrnků

54 332,00 Kč

Účetnictví, pořadače, bank.poplatky

6 735,00 Kč

Osvetim-Krakow-Wieliczka - faktura GyNP

50 000,00 Kč

Osvětim 2017 - darovací smlouva

50 000,00 Kč

Matematika on-line 6.ročníky

3 120,00 Kč

Relaxacní sedačka

20 000,00 Kč

Vybavení jazykových učeben

40 000,00 Kč

Fotosoutěž

27 097,00 Kč

Kamerový systém
Výdaje celkem

120 802,00 Kč
673 446,40 Kč

