
 
Zpráva o činnosti Klubu rodi čů a přátel školy při Základní škole v Budišově nad Budišovkou 

ve školním roce 2008/2009 
 
V uplynulém školním roce vznikl při Základní škole (dále jen ZŠ) v Budišově nad Budišovkou. Klub rodičů a přátel 
školy (dále jen KRPŠ). 
 
KRPŠ je občanským sdružením fyzických osob, což jsou dnes vlastně rodiče dětí, které navštěvují ZŠ v Budišově nad 
Budišovkou. Členem sdružení ale může být kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami tohoto 
sdružení.  
 
Cílem KRPŠ je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran a to zejména v 
oblastech výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole. 
  
KRPŠ také hospodaří s příspěvky rodičů, které jsou využívány ve prospěch dětí základní školy, jejichž rodiče zaplatili 
roční příspěvek. Mimo výše uvedené činnosti KRPŠ pořádá v průběhu školního roku různé akce, jejichž účelem je 
získat další finanční prostředky. Z příspěvků rodičů a z dalších získaných finančních prostředků je přispíváno na 
nejrůznější akce jako např. zájezdy do divadla, lyžařský výcvik, školní výlety, odměny v soutěžích, apod. Malé 
sponzorské dary, které KRPŠ získá, jsou pak využívány jako odměny dětem při různých soutěžích. 
 
Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2008/2009 
 

• 1. výtvarně-řemeslná dílna (12. březen 2009)  
• 2. výtvarně-řemeslná dílna (19. březen 2009) 
• 3. výtvarně-řemeslná dílna (26. březen 2009) 
• Velikonoční jarmark a diskotéka pro děti (3. duben 2009) 
• Ukončení školního roku 2008/2009 (30. červen 2009) 

 
Spolupráce s vedením školy a městským úřadem 

 
• KRPŠ v uplynulém roce společně s vedením školy a městským úřadem prosadil změnu ve školní jídelně. 

Změna se týká nejenom modernizace vybavení kuchyně, ale také omezení vaření jídel z polotovarů. Dalším 
významným krokem je zavedení druhého jídla na každodenní jídelníček. Jídelní lístek s možností volby mezi 
dvěma jídly se ve školní jídelně (a doufejme i na www stránkách školy) v průběhu podzimu školního roku 
2009/2010.  

 
Přehled hospodaření KRPŠ ve školním roce 2008/2009 
      

 příjmy výdaje zůstatek 

Zůstatek ze školního roku 2007/2008 27 503   

Příspěvky rodičů ve školním roce 2008/2009 30 000   

Příspěvky na akce pořádané školou  3 282  

Náklady na dopravu (divadlo, soutěže dětí, lyžařský výcvik)  14 270  

Příspěvky na školní výlety žáků  6 250  

Nákup odměn žákům   7 006  

Ostatní výdaje (předplatné, výzdoba školy, poštovné aj.)  1 612  

Náklady na akce pořádané Klubem rodičů  13 022  

Výnosy z akcí pořádané Klubem rodičů 16 199   

Stav účtu na konci školního roku   28 260 

 
KRPŠ bude ve své činnosti pokračovat i ve školním roce 2009/2010.  
 
Informace o činnostech KRPŠ v následujícím školním roce budou i nadále uveřejňovány na internetových stránkách 
základní školy popř. v místních médiích. 
 
Zprávu za KRPS vyhotovila Kateřina Demelová dne 19. září 2009  


