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Účel a cíle spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spojili rodiče a přátelé
školy a školky v Horní Moštěnici k podpoře ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Základním účelem spolku je podpora ZŠ a MŠ Horní Moštěnice a podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Finance na splnění účelu spolku chce spolek získat členskými příspěvky, dary a pořádáním
společenských a kulturních akcí.

Akce uspořádané za školní rok 2016/17
Kateřinský bál 2016

Co máme
za sebou..

Termín konání 19. listopadu 2016. Bál se tentokrát uskutečnil ve stylu
„JEANS“, tedy v riflovém oblečení. Neformální oblečení mělo pozitivní
vliv na celkově uvolněnou atmosféru plesu. Jeansový styl se netýkal jen
oblečení, ve kterém lidé na ples přišli, ale i výzdoby (obrázky žáků, výzdoba na stolech). Nechybělo
vystoupení – tentokrát nás svým tanečním uměním nadchly mladé tanečnice ze skupiny D2Dance.
Jako vždy nechybělo skvělé občerstvení a vybavený „pekelný“ bar.

Mikulášská nadílka / rozsvícení vánočního stromu / vánoční jarmark 2016
Termín 27.11.2016. Již podruhé jsme spojili Mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního stromu také
s vánočním jarmarkem. Hlavní část programu tvořila návštěva Mikuláše, anděla a čertů, kteří si na
pódiu poslechli básničky a písničky téměř všech dětí v sále. Současně probíhal po celou dobu také
vánoční jarmark jednotlivých tříd. Po skončení hlavní části se všichni přesunuli do venkovních prostor
před KD, kde jsme společně odpočítali rozsvícení stromu. Akci zakončil tradiční ohňostroj, který nejen
ozářil oblohu, ale zároveň ohlásil start adventního času.
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Josefovský ples 2017

Co máme
za sebou..

Termín konání 18. března 2017. Ples proběhl v tradičním duchu
společenského večera. Krom tance, dobré kuchyně a „pekelného baru“, ocenili návštěvníci i
profesionální vystoupení „lamačů“ cihel. Novinkou byl fotokoutek, kde si mohli účastníci nechat
zhotovit profesionální fotografie na památku pěkného večera. Akce tradičně končila až v ranních
hodinách.
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Dětský den 2017
Termín 3.6.2017. Dětským dnem nás tentokráte provázely známé postavičky z pohádek – pejsek a
kočička. Jednotlivé soutěže byly inspirovány pohádkami a příběhy této dvojice. Ve stejném stylu byly i
malůvky na obličejích dětí a výzdoba zahrady. Nechyběl ani tradiční skákací hrad a projížďka v kočáře
s koňským spřežením. Dětského dne účastnil rekordní počet dětí. Večer uzavřela diskotéka pro malé i
velké.

Akce plánované na školní rok 2017/18
Na právě začínající školní rok plánujeme tyto akce:
25. 11. 2017

Kateřinský pyžamový bál

3. 12. 2017

Rozsvícení vánočního stromu / Mikuláš / jarmark

17. 3. 2018

Josefovský ples

2. 6. 2018

Dětský den
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Zpráva o hospodaření
Přehled výnosů a nákladů spolku za účetní období září 2016 až srpen 2017:
Tabulka výnosů
Výnos z akcí

211.071,- Kč

Členské příspěvky

27.300,- Kč

Reklamy

2.500,- Kč

Výnosy celkem

240 871,- Kč

Tabulka nákladů
Příspěvky na žáka

54.600,- Kč

Přeprava žáků

52.622,- Kč

Mimořádný příspěvek na výlety

23.050,- Kč

Kufříky pro prvňáčky

5.070,- Kč

Náklady na zajištění akcí

112.651,- Kč

Náklady celkem

247 993,- Kč

Bilance

Výnosy

Náklady

Zisk/ztráta

240.871,- Kč

247.993,- Kč

-7 122,- Kč

Stav finančních prostředků k 31. 8. 2017

Hotovost na pokladně

9.458,- Kč

Běžný účet FIO

59.398,84,- Kč

Zůstatek celkem

68 856,84,- Kč
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Zpráva o kontrole hospodaření
Dne 14. 9. byla Kontrolním orgánem provedena kontrola hospodaření. Zpráva o jejím výsledku
tvoří přílohu číslo 1 této zprávy.

Dopis rodičům ze dne 5.9.2017
Předsedkyně spolku každoročně zveřejňuje tzv. Dopis rodičům, ve kterém je přehled činností spolku,
uskutečněné i plánované, výše příspěvků stanovená na příslušný rok atd.
Plné znění dopisu ze dne 5.9.2017 tvoří přílohu číslo 2 této zprávy.

Orgány organizace
Spolek má od svého založení tyto orgány:

RADA SPOLKU
JANA FAITOVÁ
Předseda spolku

VĚRA DANIŠOVÁ
Místopředseda spolku

KATEŘINA JANDOVÁ
Pokladník

KONTROLNÍ KOMISE
MONIKA HAVRÁNKOVÁ
Předseda kontrolní komise

DANA MACEJKOVÁ
Člen kontrolní komise

EDITA DROZDOVÁ
Člen kontrolní komise

VÝKONNÝ VÝBOR
Adásková Kristina

Jandová Kateřina

Brychta Radek

Jemelková Klára
Kalovská Kateřina

Danišová Petra
Danišová Věra

Kočí Ondřej
Ludvová Magdaléna

Dosedlová Martina

Macejková Dana

Drozdová Edita

Neubergerová Vlaďka

Faitová Jana

Slaná Jana

Havránková Monika

Počet členů Výkonného výboru SRPŠ k 31.8.2017 je 16.
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Kontaktní a identifikační data
Název spolku:

Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.

Sídlo spolku:

Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice

Identifikační číslo:

044 06 222

Vznik spolku:
v Ostravě

dne 16.9.2015 zápisem do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu

Spisová značka:

L 14504

Web:

www.srpshm.cz

E-mail:

srpshm@seznam.cz

Facebook:

www.facebook.com/srpshornimostenice/

Na závěr bych ráda poděkovala
všem, kteří se na činnosti spolku
podílejí. Zejména panu
starostovi, zaměstnancům
obce, panu řediteli školy a
učitelskému sboru.
Všem aktivním členům spolku
patří můj velký vděk!
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ZÁPIS o provedené kontrole hospodaření spolku SRPŠ Horní Moštěnice

konané dne 14.9.2017 za účasti: Monika Havránková – předseda kontrolní komise
Dana Macejková – člen kontrolní komise
Edita Drozdová – člen kontrolní komise
Kateřina Jandová - pokladník

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření spolku za období říjen 2016 – srpen 2017:
-

kontrola příjmů a výdajů spolku (příspěvky SPRŠ, příspěvky škole, dotace, sponzorské
dary, platby za autobusy)

-

kontrola dokladů, smluv a tržeb z jednotlivých uskutečněných akcí (Kateřinský bál,
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, Josefovský ples, Dětský den)

-

kontrola stavu pokladny a účtu

Závěrem kontrolní komise konstatuje, že hospodaření spolku je vedeno detailně
a přehledně, nebyly shledány žádné nesrovnalosti a doporučuje celkové hospodaření za rok
2016 a 2017 ke schválení Výkonnému výboru spolku SRPŠ.

zapsala: Monika Havránková
dne 14.9.2017

Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.
Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Email: srpshm@seznam.cz Web: www.srpshm.cz
V Horní Moštěnici 5. 9. 2017
Vážení rodiče,
ráda bych Vám jménem SRPŠ Horní Moštěnice sdělila několik málo informací o práci našeho spolku.
Finanční prostředky získáváme pořádáním akcí:
 Kateřinský bál,
 Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou a vánočním jarmarkem,
 Josefovský ples a
 Dětský den v Zámecké zahradě.
Členské příspěvky byly pro rok 2017/18 stanoveny na 100 Kč na žáka na rok. Celá částka členského
příspěvku plus dalších 100 Kč navíc od SRPŠ zůstává k dispozici třídnímu učiteli na výdaje (vstupné
na kulturní akce, drobné nákupy školních potřeb aj.)
V loňském školním roce (2016/17) byly z pokladny spolku proplaceny tyto akce:
-

Příspěvek třídám na celý rok - 200 Kč na žáka
54 600 Kč
Mimořádný příspěvek na školní výlety ……………………………………………………………… 23 050 Kč
Kufry pro prvňáčky ……………………………………………………………………………………………. 5 070 Kč
Autobusy na LV, ŠvP, plavání, instruktor na LV
52 622 Kč

Celkem vydáno za školní rok 2016 - 2017

135 342 Kč

Pro školní rok 2017-2018 byly Výkonným výborem SRPŠ schváleny tyto výdaje:
1. Stálé platby – autobusy na plavání, školu v přírodě, lyžařský výcvik, úhrada instruktora
snowboardu, příspěvek na trička pro 9. třídu, dárky pro prvňáčky.
2. Příspěvek třídám 200 Kč na žáka.
3. Další příspěvky na školní vybavení – vzájemnou dohodou na základě žádosti p. ředitele a dle
momentální finanční situace spolku.
Bližší informace o práci sdružení, zápisy ze schůzek, příjmy a výdaje za minulá období lze nalézt na
internetových stránkách www.srpshm.cz.
Vítáme každého nového zájemce o rozšíření našeho týmu. Můžete se na nás obrátit na emailové
adrese srpshm@seznam.cz.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům obce, školy a školky a všem z týmu našeho spolku.
Vážím si každé pomoci a ochoty přispět.
Jana Faitová, předsedkyně spolku

