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1. ÚVOD A ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Závěrečná zpráva o hospodaření spolku SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s., za 

školní rok 2019/2020 byla zpracována tak, jak určují Stanovy spolku 

v oddíle VI. 

SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. jako spolek vznikl na základě usnesení 

Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15710) dne 4. března 

2017. 

Sídlem spolku je adresa Základní školy Kylešovice: U Hřiště 1242/4, 

Kylešovice, 747 06 Opava. Důvodem vzniku a činnosti spolku je 

ochrana práv, potřeb a zájmů žáků školy. Účelem je pak především 

snaha pomáhat škole při vytváření optimálních podmínek pro školní 

vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a 

finanční podpory. 

Statutárním orgánem spolku je Výbor SRPŠ skládající se z předsedy, 

hospodáře a pokladníka. Hospodář je dle stanov spolku zodpovědný za 

zpracování závěrečné zprávy o hospodaření spolku po uplynutí 

školního roku. Pokladník je povinen doložit přehled vybraných 

příspěvků a darů společně s přehledem čerpání.  

Plánovaný rozpočet i závěrečná zpráva o hospodaření spolku jsou 

dostupné všem členům v sídle SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. a na webu 

školy. 

Všichni členové SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. se na činnosti Spolku a 

jeho aktivitách podílejí dobrovolně a pracují bez nároku na honorář. 



2. ROZPOČET na školní rok 2019/2020 

 

Plánované příjmy SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. ve šk. roce 2019/2020 

 

 Převod běžného účtu Fio z roku 2019 (k 31. 8. 2019)       226 546,17 

 Pokladna (09/2019) I. (ve škole) 2 227,- 

                                  II. (u pokladníka) 96,- 

 Výtěžek ze školního plesu (02/2020) 60 000,- 

 Členské příspěvky rodičů a zákonných zástupců (šk. rok 2019/2020) 100 000,- 

 Příjmy celkem:                               Kć  388 869,17 

 

Plánované výdaje SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. v šk. roce 2019/2020 

 

 1.  Spolupráce s polskými školami – cestovné, ceny do soutěží 5 000,- 

 2.  Adaptační pobyt, LVVZ – úhrada dopravy                        30 000,- 

 3.  Preventivní programy (včetně adaptačních) NS, VS 20 000,- 

 4. Knihy pro děti (nejlepší žák třídy) tř./250,- 5 000,- 

 5.  Knihy do žákovské knihovny    –  1 sada pro NS (30/250,-) 7 500,- 

      1 sada pro VS (30/250,-) 7 500,- 

 6.  Odměny do soutěží, cestovné (ODIS karta), startovné                                25 000,- 

 (laťka, recitační soutěž, sportovní soutěže, školní kola olympiád …)  

 7.  Mikuláš 5 000,-  

 8.  Odměny reprezentantům školy – plakety s logem ZŠ 15 000,- 

 9.  Vybavení tříd nábytkem 50 000,- 

10.  Využití volného času dětí – hry, materiál do keramické dílny + kroužky 20 000,- 

11.  Sportovní potřeby + vybavení pro reprezentanty školy 33 000,-  

12.  Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům 15 000,-    

        (pamětní listy, foto, psací sady s logem ZŠ)        

13.  Příspěvek na večírek 9. tříd (ukončení docházky ZŠ) 3 000,- 

14.  Den dětí (30,- Kč/dítě) 15 000,- 

15.  Zápis do 1. tříd + Vítaní prvňáčků 10 000,- 

       Pasování na prvňáčky (trička, knihy) + Den slabikáře  

16.  Estetizace školního prostředí (květiny, rámy na obrazy, vánoční stromky …) 5 000,- 

17.  Sportovní den + Den pro zdraví (NS orientační běh, VS kolektivní sporty)  3 000,- 

18.  Den učitelů (květiny) 2 000,- 

19.  Poplatky za vedení účtu + provozní náklady (účetnické práce) 3 000,- 

20.  Plavání – úhrada dopravy (nad částku 320,- Kč/žák, tu hradí rodiče) 25 000,- 

  

 Výdaje celkem: 304 000,-  



3. PŘÍJMY ve školním roce 2019/2020 

 

Spolek SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. využívá jako hlavní zdroj příjmů pro 

financování svých aktivit finance získané z členských příspěvků 

členů spolku. Další výnosovou část rozpočtu tvoří výtěžky z akcí 

pořádaných spolkem (školní ples, dětský karneval). Finanční dary a 

dotace nebyly ve školním roce 2019/2020 žádné přijaty. 

 

 

SHRNUTÍ PŘÍJMŮ 

 

Zůstatek na běžném účtu (Fio Banka) k 31.8.2019 226.546, 17 

Zůstatek v pokladně  I. (ve škole) 2.227, - 

 II. (u pokladníka) 96, - 

Členské příspěvky členů spolku 125.650, - 

Výtěžek z plesu 69.888, - 

 z karnevalu 18.578, - 

 prodej vánoční dílny                            2.200, - 

 výkup PET víček                                 1.646, - 

                             

--------------------- 

PŘÍJMY  446.831, 17 

 

Zůstatky (banka, pokladny)  228.869, 17 

  --------------- 

SKUTEČNÉ PŘÍJMY   217.962, - 

 

 

 

 

 

 



4. VÝDAJE ve školním roce 2019/2020 

 

1.   Spolupráce s polskými školami                          0, - 

2.   Adaptační pobyt, LVVZ -  úhrada dopravy 43.569, - 

3.   Preventivní programy (včetně adaptačních) NS,VS 12.490, - 

4.   Knihy pro děti (nejlepší žák třídy) 0, - 

5.   Knihy do žákovské knihovny 0, - 

6.   Odměny do soutěží, cestovné, startovné 26.153, - 

7.   Mikuláš 1.652, - 

8.   Odměny reprezentantům školy – plakety s logem školy 0, - 

9.   Vybavení tříd nábytkem  0, - 

10.  Využití volného času dětí 11.008, - 

11.  Sportovní potřeby – vybavení pro reprezentanty školy 33.900, - 

12.  Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům 11.944, - 

13.  Příspěvek na večírek 9. tříd 1.750, - 

14.  Den dětí 14.593, - 

15.  Zápis do 1. tříd, Pasování na prvňáčka, Den slabikáře 8.658, - 

16.  Estetizace školního prostředí 6.393, - 

17.  Sportovní den - Den pro zdraví 0, - 

18.  Den učitelů 0, - 

19.  Poplatky za vedení účtu 2.870, - 

20.  Plavání – úhrada dopravy 0, - 

-------------------- 

VÝDAJE 174.980, - 

 

  

 

--------------- 

SKUTEČNÉ VÝDAJE 174.980, - 

 

 



5. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

Rozpočet SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. na školní rok 2019/2020 projednala 

a schválila Rada spolku na svém zasedání dne 9.9.2019 (viz kapitola 

2. Rozpočet na školní rok 2019/2020). 

Všechny změny, především pak případná navýšení výdajů, které byly 

v průběhu školního roku 2019/2020 v rámci rozpočtu a skutečných 

výdajů zaznamenány, byly vždy Radou SRPŠ jako nejvyššího orgánu SRPŠ 

ZŠ Kylešovice, z.s. projednány, řádně odhlasovány tj. odsouhlaseny a 

uvedeny v jednotlivých Zápisech z jednání Rady a Výboru SRPŠ ve 

školním roce 2019/2020. 

Stav na bankovním účtu spolku byl na počátku období tj. k 31.8.2019 

ve výši 226.546,17 Kč, na konci období k datu 31.7.2020 pak 

258.438,12 Kč. Stav pokladen byl na začátku období ve výši: 2.227 Kč 

(pokladna I. ve škole) a 96 Kč (pokladna II. u pokladníka), na konci 

období byla zůstatková hotovost v pokladně I. ve výši 13.317 Kč a 

v pokladně II. u pokladníka 96 Kč.  

Množství členských příspěvků vybraných ve sledovaném období bylo ve 

výši 125.650 Kč a výtěžky z akcí pořádaných spolkem byly ve výši 

92.312 Kč. 

Čerpání příspěvků a výdaje z ostatních příjmů jsou uvedeny 

v kapitole 4. Výdaje ve školním roce 2019/2020, podrobněji a 

konkrétně pak v účetnictví spolku. 

Spolek SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. hospodařil ve školním roce 2019/2020 s 

kladným hospodářským výsledkem. Kladného výsledku ve výši + 42.982,- Kč 

bylo dosaženo především z důvodu epidemiologické situace v zemi. 

Množství plánovaných výdajů nebylo z důvodu nepřítomnosti žáků a 

pedagogů ve škole a distanční formě výuky po jistou část školního 

roku uskutečněno a řada položek rozpočtu se tak nemohla zrealizovat.  

Spolek SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. podá řádné daňové přiznání u FÚ 

Opava a to za rok kalendářní tj. 1.1. – 31.12.2020.  

Plánovaný rozpočet i závěrečná zpráva o hospodaření spolku jsou 

dostupné všem členům v sídle SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. a na webu 

školy. 

 

  



V Opavě, září 2020 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Tereza Strnadel Buchvaldková 

         . . . . . . . . . . 

Zodpovídá:  Bc. Lenka Hřebíčková (hospodář)  

. . . . . . . . . . 

   Pavlína Neugebauerová (pokladník)  

. . . . . . . . . .  

Kontrola: Bc. Luboš Holoubek (předseda)  

. . . . . . . . . . 

 

Bc. Luboš Holoubek, předseda spolku SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s., 

provedl kontrolu hospodaření a přijímá tuto Závěrečnou zprávu o 

hospodaření spolku ve školním roce 2019/2020 bez výhrad. 

   

 

 

SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s. 

Kylešovice, U Hřiště 1242/4  

747 06 Opava 6 

srpszskylesovice@seznam.cz 
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