
SPOLEK PŘÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA LUKÁCH POLIČKA 

 

PŘEHLED VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA R. 2015 
Název Částka 

Výdaje  

Spotřeba materiálu      49.132,25 

Vstupné do kulturních zařízení      27.555,00  

Ostatní služby      95.546,00 

Dopravné       29.325,00 

Bankovní poplatky              99,00 

Poštovné             84,00 

Výdaje celkem    201.741,25 

  

Příjmy  

Příspěvky od rodičů      40.495,00 

Dotace za sport. turist. kurz v Orlických 

horách, na výměnný pobyt žáků z Maďarska 

     41.000,00 

Úroky             10,31 

Sběr papíru      24.927,00 

Sportovně turistický kurz pro děti      68.800,00 

Školní výlety         8.106,00 

         

Příjmy celkem          183.338,31 

 

Spotřeba materiálu: 

– nákup sladkostí žákům, kteří se zúčastnili soutěží, olympiád  

– nákup knih, které se používají při výuce 

– nákup vázaných květin pro žáky, kteří nastoupili do prvních tříd nebo ukončují devátou 

třídu 

– nákup her pro žáky 

– nákup upomínkových předmětů z papírnictví pro žáky   

 

Ostatní služby: 

-  ubytování, stravování, startovné, 

 

                                                 Přehled o majetku a závazcích 

 

Majetek k 1.1.2015 k 31.12.2015 

Peníze 5.437,00     48.187,00 

Běžný účet              145.760,37      84.607,43 

Celkem              151.197,37    132.794,43  

Hospodářský výsledek    -  18.402,94 

 

Sestavila: Jana Andrlová 

Dne: 10.2.2016 

 

 Mgr. Martin Klepárník, Ph.D. 

předseda Spolku přátel Základní školy Na Lukách Polička 

  



 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTEL 
ZŠ NA LUKÁCH ZA ROK 2014 

 
Občanské sdružení je nezisková organizace, která je tu především pro žáky školy, k podpoře 
jejich školních aktivit. Škole pomáhá organizačně  i finančně při realizaci vzdělávacích, 
sportovních a kulturních akcí pro žáky školy ( filmová a divadelní představení, koncerty, 
výstavy, exkurze, lyžařský, sportovně turistický a plavecký výcvik,  zahraniční výměnné 
pobyty).  
Svými prostředky napomáhá  k zlepšování podmínek pro školní činnosti a také zlepšování  
školního prostředí. Pomáhá škole při získávání sponzorských darů a grantů.  
 
V roce 2014  získalo sdružení finanční prostředky z těchto zdrojů:  
 
1)  příspěvky od členů OS, které činily 34790,-Kč. 
2)  výnos za sběr papíru - 28110,- Kč.  
 
Další příjmy jako je financování družebního setkávání školy s maďarským Ebes a sportovně 
turistický kurz na horách  pro žáky 1. stupně základní školy jsou pouze průchozí položky, 
které se využívají výhradně na tyto akce. 
 
Ke dni 31.12.2014 má sdružení k dispozici 151197 ,- Kč z čehož je 32650 Kč zůstatek ze sběru 
papíru, 58468 Kč prostředky na zajištění pobytu maďarských žáků v Poličce  a 60079 Kč 
zůstatek příspěvků do fondu od rodičů. 
 
V roce 2014  byly využívány prostředky sdružení na : 
 
Odměny  pro žáky na  akcích školy 
Jízdné a startovné na soutěže 
Zahájení a ukončení školní docházky 
Administrativní poplatky 
 
Na co mají žáci, členové OS, nárok od občanského sdružení:  
Bezplatné zapůjčení lyžařské výbavy na lyžařský výcvik.    Příspěvky na školní akce  typu 
Mikuláš, dětský den, karneval, sportovní soutěže atd. Při účasti žáků v okresních nebo 
krajských kolech soutěží mají nárok na dopravné.  
Bližší informace o rozpočtu naleznete v příloze 
 

                                                          

 

 


