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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

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: Ivana Machková 

Třída Motýlci: Mgr. Eva Pustějovská 

 

Základní škola 

I. A třída: Tereza Hamrozi 

I. B třída: Anna Marková 

II. třída: Bc. Eva Holubová 

III. třída: Petr Pustějovský 

IV. třída: Ing. Stanislav Růžička 

V. třída: Alžběta Štěpánová 

VI. třída: Andrea Tichavská  

VII. A třída: Jana Bambuchová 

VII. B třída: Mgr. Petra Sztuchlíková 

VIII. třída: Jaroslav Zeman 

IX. třída: Lubomír Polášek 

Naděžda Zahradníková 

Renáta Špačková 

 

Ve správní radě spolku v tomto školním roce 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 minimálně jedenkrát za dva měsíce a dále dle 

potřeby. Většina schůzek se konala z důvodu koronavirové pandemie prostřednictvím online 

meetingů a některé organizační záležitosti byly řešeny operativně pomocí jiných komunikačních 

kanálů. 

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

členské příspěvky o minimální výši 300 Kč za rodinu a obecní dotace ve výši 10 000 Kč. Další příjmy 

v podobě výtěžků z organizovaných akcí nebylo možné vzhledem k aktuální situaci získat, protože 

se bohužel žádné nekonaly. 
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Spolek škole a rodičům žáků finančně vypomohl např. při nákupu cen a odměn v nejrůznějších 

soutěžích nebo při platbách za dopravu na adaptační kurzy konané v rámci projektu “Lichnov - Pošli 

to dál!”. Přispěl žákům IX. třídy na pořízení třídních mikin a uvolnil finanční prostředky také 

například na nákup dárečků k zápisu do první třídy (batůžky s logem školy), na karnevalový den 

a soutěžní dopoledne pro první stupeň pořádané IX. třídou s názvem “Velcí malým”. Na konci 

školního roku zakoupil vybraným dětem z každé třídy dárky jako ocenění za jejich celoroční práci, 

úsilí a ochotu pomáhat druhým. 

Celkové příjmy SRPŠ v tomto školním roce činily 91 074 Kč, včetně 33 074 Kč převedených 

z minulého školního roku. Další příjmy tvoří členské příspěvky (48 000 Kč) a obecní dotace 

(10 000 Kč).  

Z těchto prostředků uvolnil spolek v průběhu celého školního roku celkem 77 959 Kč. Mezi největší 

části výdajů patřily příspěvky na adaptační kurzy a na jejich dopravu (26 317 Kč) a výdaje na odměny 

pro děti na konci školního roku a za nejrůznější soutěže (18 863 Kč). 

Do dalšího školního roku tak vstupujeme se 39 436 Kč v pokladně, včetně financí žákovského 

parlamentu (26 321 Kč). 

Podrobný Přehled příjmů a výdajů za školní rok 2020/2021 naleznete na internetových stránkách 

školy v záložce SRPŠ. 

 

 

Lichnov 1. září 2021     ______________________________________ 

 Mgr. Eva Pustějovská, předsedkyně SRPŠ 

 

 


