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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. třída: Martina Kašpárková 

II. A třída: Tereza Hamrozi  

II. B třída: Anna Marková  

III. třída: Bc. Eva Holubová  

IV. třída: Petr Pustějovský  

V. třída: Ing. Stanislav Růžička  

VI.A třída: Kateřina Lukešová  

VI.B třída: Alžběta Štěpánová 

VII. třída: Andrea Tichavská  

VIII. A třída: Jana Bambuchová  

VIII. B třída: Mgr. Petra Sztuchlíková  

IX. třída: Jaroslav Zeman  

 

 

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

od 1.3.2022 pak Alžběta Štěpánová, finanční hospodářka Bc. Eva Holubová a členka pro 

administrativní záležitosti Mgr. Petra Sztuchlíková.  

 

Výkonný výbor se scházel k pravidelným poradám minimálně jedenkrát za dva měsíce a dále dle 

potřeby. 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 ro 

rok 2021. Další příjmy v podobě výtěžků organizovaných akcí jako byla například „Čím budu až 

vyrostu“.  A prostřednictvím pokladny SRPŠ se podílely zaměstnankyně školní jídelny příjmem 

z prodeje občerstvení na Dni obce nebo na Zápisu do 1.třídy, dále pak žákovský parlament při 

charitativní sbírce na Ukrajinu.  

 

Spolek škole a rodičům žáků finančně vypomohl např. při nákupu cen a odměn v nejrůznějších 

soutěžích nebo při platbách za dopravu na adaptační kurzy, lyžařský výcvik, soutěže a sportovní 

turnaje. Uvolnil finanční prostředky také na odměny v soutěžích, odměny žákům na konci 

školního roku, karnevalech a odměny pro předškoláky apod. 

 

Celkové příjmy SRPŠ v tomto školním roce činily 134 302 Kč, včetně 11 106 Kč převedených z 

minulého školního roku, členských příspěvků 48 500 Kč a obecní dotace 20 000 Kč a také příjmy 

z bufetů na Dni obce, Zápis do 1.třídy, Čím budu až vyrostu 32 388 Kč. 

 

Z těchto prostředků uvolnil spolek v průběhu celého školního roku celkem 97 874 Kč. Mezi 

největší části výdajů patřily příspěvky na dopravu na adaptační kurzy, soutěže a sportovní turnaje 
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23 059 Kč a výdaje na odměny pro děti na konci školního roku, výlety, lyžařský výcvik, knihy a 

to 25 599 Kč, odměny v soutěžích, karnevalech apod. 12 908 Kč. 

 

Do dalšího školního roku tak vstupujeme se 36 428 Kč v pokladně, včetně dotace z obce pro rok 

2022 ve výši 20 000 Kč.  

 

 

Podrobný Přehled příjmů a výdajů za školní rok 2021/2022 naleznete na internetových stránkách 

školy v záložce SRPŠ.  

 

 

 

Lichnov 7. září 2022 

 

 ______________________________________  

Alžběta Štěpánová, předsedkyně SRPŠ 

 

 

 

 
 


