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Spolek rodičů a přátel školy Železnice 

 

Výroční zpráva za rok 2020 
 

 

Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy Železnice  

 

Sídlo spolku: Tyršova 336, 507 13 Železnice 

 

 

Cíle spolku 

 

1. Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, 

školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc 

škole při plnění jejího poslání. 

 

2. Přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zlepšování podmínek pro 

školní činnost i pro zlepšování školního prostředí.  

 

3. Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy.  

 

 

Činnost v roce 2020  

 

 

1. Schůze Rady Spolku z důvodu šíření nemoci Covid 19 se v tomto kalendářním roce 

neuskutečnila. 

2. Členská schůze plánovaná na listopad 2020 z důvodu šíření nemoci Covid 19 neproběhla. 

Náhradní termín předpokládá jaro 2021. 

 

Rada je výkonným orgánem Spolku a má 11 členů, členové za rok 2020 zůstávají 

v nezměněné podobě: 

 za první třídu – -- 

za druhou třídu – Lenka Kazdová  

za třetí třídu - Veronika Kyselová  

za čtvrtou třídu - Markéta Janatková  

za patou třídu - Andrea Odvárková  

za šestou třídu – Bc. Natalija Holubová  

za sedmou třídu – Mária Bráborcová  

za osmou třídu – Petra Hodé  

za devátou třídu – Bc. Petra Rojíková  

Bronislava Šťastná 

za ped. sbor – Mgr. Lenka Hronková 

hospodářka – Lenka Kordíková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Předseda, místopředseda a hospodář 

předseda- Bc. Natalija Holubová 

místopředseda – Bc. Petra Rojíková 

hospodářka- Lenka Kordíková 
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3. Sběr papíru, PET víček, drobného elektroodpadu a baterií ve škole zajišťovala organizačně 

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice. Finanční výtěžky byly převedeny 

na účet Spolku.  

4. PET víčka byla předána zákonným zástupcům postiženého chlapečka. Jejich prodejem 

získají finanční podporu na léčbu jeho postižení. 

5. Spolek finančně podpořil dopravu na tyto školní aktivity: školní výlety, kurz 1.pomoci, 

pomůcky pro žáky 1. ročníku, květiny pro žáky 9. ročníku. 

 

 

Finanční zpráva o hospodaření 

 

Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky členů Spolku, dary fyzických i právnických osob, 

sponzorské dary a výtěžky z akcí pořádaných Spolkem či Masarykovou základní školou a 

mateřskou školou, Železnice. 

 

Příjmy: 

Převod z roku 2019    32 525 Kč 

Členské příspěvky    50 400 Kč 

sběr hliníku                    730 Kč 

automat coca cola         108 Kč 

příspěvky na dopravu         181 Kč 

  

příjmy celkem                83 944 Kč 

 

Výdaje: 

doprava     29 958 Kč       

pomůcky 1. třída      1 800 Kč 

 razítko SRPŠ          150 Kč 

 kurz 1. pomoci    13 700 Kč 

 květiny pro žáky 9. Ročníku        750 Kč     

 

výdaje celkem     46 358 Kč 

 

Stav hospodaření k 31. 12. 2020    37 586 Kč 
 

 

Záměry organizace na rok 2021 

 

1. Sběr papíru, hliníku, PET víček, drobného elektroodpadu, baterií. 

2. Svolání členské schůze na jaře nebo na podzim 2021 v sídle Masarykovy základní školy a 

mateřské školy, Železnice, Tyršova 336 – dle epidemiologické situace související s 

koranavirem. 

3. Výlety s finanční podporou SRPŠ. 

4. Vánoční vystoupení a jarmark ve škole. 

5. Sportovní den - na konci jara 2021. 

 

 

Závěr 

 

Kvůli nečekané pandemii koronaviru probíhající celé jaro a celý podzim nebylo možné 

uskutečnit původně plánované aktivity. V souvislosti s touto situací se také chod školy 
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výrazně změnil. Nebylo možné pořádat akce, které by znamenaly příjmy do pokladny SRPŠ, 

současně ubylo i akcí, které by znamenaly výdaje. 

Jediným příjmem v tomto roce byl výtěžek ze sběru hliníku, z automatu na nápoje, částečné 

příspěvky na dopravu a členské příspěvky (vklad každého žáka v tomto roce byl 300,- Kč). 

Akce, které probíhaly ve spolupráci se Spolkem v předchozích letech, byly hojně 

navštěvované a úspěšné, proto je záměrem v nich i nadále pokračovat, umožní-li to 

epidemiologická situace.  

 

Podněty a návrhy k rozšíření aktivit pro děti můžete sdělit ústně jakémukoliv členovi Rady 

SRPŠ Železnice, písemně na adresu školy nebo e-mailem srpszeleznice@seznam.cz. 

Zařadíme je k projednání na další jednání Rady. 

 

 

Poděkování 

 

Děkujeme všem členům za projevené aktivity a pomoc při sběru a organizaci akcí.  

 

 

 

 

V Železnici dne 2. 2. 2021    Předseda spolku: Bc Natalija Holubová 

mailto:srpszeleznice@seznam.cz

