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V Horní Moštěnici 6. 9. 2016 

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.  

 

Zisk z těchto akcí činí asi 70% celkového příjmu, 6% činí dotace obce a zbytek tvoří členské příspěvky 

a sponzorské dary.  

Členské příspěvky byly pro rok 2016/17 stanoveny na 100 Kč na žáka na rok. Celá částka členského 

příspěvku plus dalších 100 Kč navíc zůstává k dispozici třídnímu učiteli na výdaje (vstupné na kulturní 

akce, drobné nákupy školních potřeb aj.) 

 

V loňském školním roce (2015/16) byly z pokladny spolku proplaceny tyto akce: 

 

- Příspěvek na trička pro žáky 9. třídy - 100 Kč na žáka                                                   2 000 Kč 

- Příspěvek třídám na celý rok - 200 Kč na žáka                                                             53.200 Kč 

- Autobusy na LV, ŠvP, plavání, instruktor na LV                                                            53 532 Kč 

 

Celkem vydáno za školní rok 2015 - 2016                               108.732 Kč 

 

Pro školní rok 2016-2017 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 


