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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Funkcí Spolku rodičů a přátel školy (dále SRPŠ) je podpora a pomoc v aktivitách a potřebách 

základní a mateřské školy. Tato činnost byla zprostředkována výkonným výborem SRPŠ, aktivními 

členy spolku, kteří zastupovali zájmy všech rodičů jednotlivých tříd. 

 

Mateřská škola 

Třída Sluníčka: Mgr. Eva Pustějovská 

Třída Motýlci: Tereza Hamrozi 

 

Základní škola 

I. třída: Bc. Eva Holubová 

II. třída: Petr Pustějovský 

III. třída: Ing. Stanislav Růžička 

IV. třída: Alžběta Štěpánová 

V. třída: Andrea Tichavská 

VI. třída: Mgr. Petra Sztuchlíková  

VII. třída: Jaroslav Zeman  

VIII. třída: Lubomír Polášek 

IX. třída: Naděžda Zahradníková 

Renáta Špačková 

 

Ve správní radě spolku v tomto školním roce opět působila předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská, 

finanční hospodářka Bc. Eva Holubová a člen pro administrativní záležitosti Mgr. Petra Sztuchlíková.  

Výkonný výbor se scházel k pravidelným poradám min. 1x za dva měsíce a dále dle potřeby. 

Jeho stěžejní úlohou bylo rozhodovat o nakládání s finančními prostředky spolku, které tvořily 

především členské příspěvky o minimální výši 300 Kč za rodinu, a výtěžky z akcí pořádaných 

základní a mateřskou školou. Důležité však bylo také jeho aktivní zapojení do organizace těchto akcí. 

V listopadu se spolek postaral o provoz bufetu na akci Škola Lichnov se halí do sametu, kterou jsme 

společně oslavili 30. výročí Sametové revoluce. Před Vánoci se výkonný výbor spolku připojil také 

k tradičním Adventním trhům, pořádaným naší školou a zajistil občerstvení i obsluhu Andělské 

kavárny. O prodej občerstvení se spolek postaral i na Velkém školním karnevalu v únoru. 

Od února pak spolek velice intenzivně pracoval na přípravě Velikonočních dílen ve škole a stěžejní 

akci tohoto školního roku nazvané Pohádkový les. Žádná z těchto akcí se však z důvodu koronavirové 

krize nemohla uskutečnit, a tak se jejich konání přesouvá do dalšího školního roku. 
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Spolek škole a rodičům našich žáků finančně vypomohl např. při nákupu cen a odměn pro žáky 

v nejrůznějších soutěžích a sportovních turnajích organizovaných školou nebo při placení dopravy na 

okresní a krajská kola soutěží. Přispěl žákům VII. třídy, jejichž rodiče jsou členy spolku, na lyžařský 

výcvik, žákům IX. třídy na pořízení třídních mikin a uvolnil finanční prostředky také například na 

nákup dárečků k zápisu do první třídy či na rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Jednou 

z nejdůležitějších věcí, které škole spolek zakoupil, je určitě velmi potřebná ozvučovací souprava. 
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Celkové příjmy SRPŠ v tomto školním roce činily 129 844 Kč. Největší část příjmu tvořily členské 

příspěvky (48 200 Kč), příjmy z prodeje výrobků, z kaváren a bufetů pořádaných na akcích pro děti 

(63 538 Kč – z toho 33 940 Kč z Adventních trhů) a také obecní dotace (10 000 Kč).  

Z těchto prostředků uvolnil spolek v průběhu celého školního roku celkem 92 531 Kč. Mezi největší 

části výdajů patřily například příspěvky třídám na výlety, lyžařský výcvik, mikiny (22 210 Kč – z toho 

10 000 lyžařský výcvik), příspěvky na vybavení školy (22 460 Kč – ozvučovací sestava), příspěvky 

na dopravu dětí na soutěže (23 066 Kč) a výdaje na kulturní akce pro děti (17 871 Kč). 

Do dalšího školního roku tak vstupujeme s 37 313 Kč v pokladně. K rozhodnutí o investování této 

částky bude přizván také žákovský parlament, jelikož se jedná převážně o peníze získané na školních 

akcích. 

Podrobný Přehled příjmů a výdajů za školní rok 2019/2020 naleznete na internetových stránkách 

školy v záložce SRPŠ. 

 

 

Lichnov 31. srpna 2020    ______________________________________ 

 Mgr. Eva Pustějovská, předsedkyně SRPŠ 

 

 


