
Zpráva o založení a činnosti

občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic
ve školním roce 2011/2012

Občanské sdružení bylo zaregistrováno dne 5. 10. 2010.

Ve školním roce 2011/2012 a k 31. 8. 2012 mělo sdružení celkem 98 členů.
Všichni zaplatili členský příspěvek ve stanoveném termínu. 

Ve výboru sdružení ve šk. roce 2011/2012 pracovala:
Jitka Svobodová – předsedkyně
Dana Slepánková – místopředsedkyně
Marta Juříková – hospodářka
Jejich funkční období je 2 roky.

V radě rodičů rodičů k 31. 8. 2012 pracuje:
Martina Honzírková, Marta Juříková, Martina Koudelková, Jitka Svobodová, Henrieta Hlubinová,
Eva Zemánková, Iveta Fabiánková, Mgr. Pavla Švédová, Dana Slepánková, Dušan Andrlík, 
Petra Vondálová, Marie Geršlová, Kateřina Palečková a Leona Čechová

Dne 14. 11. 2011 se konala řádná schůze Rady rodičů
Program jednání:
Informace o stavu peněžních prostředků na účtu a v pokladně
Informace o výsledku sběru papíru
Informace o dosud uhrazených finančních příspěvcích
Informace o požadavcích učitelů MŠ, družiny a ZŠ           
Informace o připravovaných akcích (Akademie, Mikulášská nadílka a další)
Různé, diskuse, další

Stav hotovosti a peněžních prostředků na účtu byl k 31. 12. 2011 následující:
pokladna ………….................. 25 774,00 Kč
bankovní účet …….................  61 732,90 Kč
finanční prostředky celkem …. 87 506,90 Kč

Dne 1. 2 2012 bylo na Finanční úřad odevzdáno Přiznání k darovací dani za r. 2011. Darovací daň 0,-- Kč.

Dne 7. 3. 2012 bylo na Finanční úřad odevzdáno Přiznání k dani z příjmu právnických osob za r. 2011. Daň 0,-- Kč.

Dne 16. 4. 2012 se konala řádná schůze Rady rodičů
Program jednání:
Informace o stavu peněžních prostředků na účtu a v pokladně
Informace o výtěžku Vánoční akademie
Informace o podání daňovému přiznání  k dani darovací
Informace o podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
Informace o obdržených finančních darech
Informace o přípravě sběru papíru
Návrh na změnu výše příspěvku na mimoškolní aktivity 
Různé, diskuse, další

Dne 27. 9. 2012 se konala řádná schůze Rady rodičů
Program jednání:
Informace o stavu peněžních prostředků na účtu a v pokladně
Informace k připravované Valné hromadě – dle stanoveného programu jednání
Informace o konání sběru papíru
Volba předsedy, místopředsedy, pokladníka
Doplnění skutečnosti a kontrola čerpání rozpočtu šk. rok 2011/2012
Sestavení a příprava k odsouhlasení rozpočtu šk. rok 2012/2013 
Různé, diskuse, další



Stav účtu k 30. 9. 2012:
pokladna …………. 11 141,00 Kč
účet ……………….  50 858,75 Kč
celkem …..............   61 999,75 Kč

Výbor občanského sdružení se scházel minimálně 1x měsíčně a byl ve stálém kontaktu s vedením školy a
operativně reagoval na požadavky školy.

Aktuální byly doplňovány doklady a informace na webové stránce školy, sekce SRPŠ. 

Benešov 30. 9. 2012                                       

Jitka Svobodová v. r. 
předsedkyně sdružení                                                                                         
 

                     
Příloha č. 1 – Soupis sponzorských darů
Příloha č. 2 – Rozpočet 2011/2012 - skutečnost
Příloha č. 3 – Rozpočet 2012/2013 - návrh

Všechny originály dokladů, daňová přiznání a zápisy ze schůzí jsou řádně uloženy a je možné do nich
nahlédnout po dohodě termínu s vedením výboru. 


