
Zpráva o činnosti Klubu rodi čů a přátel školy při Základní škole v Budišově nad Budišovkou 
ve školním roce 2009/2010 

 
Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2009/2010 
 

• Drakiáda (23. 10. 2009) 
• Podzimní zábava (13. 11. 2009) 
• Předvánoční diskotéka pro děti ZŠ (16. 12. 2009) 
• Netradiční sáňkování (14. 1. 2010) 
• Výtvarně - řemeslné dílny (listopad 2009 – březen 2010) 
• Velikonoční jarmark a diskotéka pro děti (26. 3. 2010) 
• Spoluúčast na Vítání jara (28. 3. 2010) 
• Májová zábava (14. 5. 2010) 
• Rozloučení s žáky 9. třídy na MěÚ (30. 6. 2010) 
• Ukončení školního roku 2009/2010 v campu (30. 6. 2010) 
 

Spolupráce s vedením školy a městským úřadem 
 

• V uplynulém školním roce vypracovalo sdružení KRPŠ společně s vedením školy a městským úřadem projekt 
„Zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do mimoškolní činnosti“. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční 
prostředky na nákup jízdních kol pro cyklistický kroužek, aby se i děti ze sociálně slabších rodin mohly do 
kroužku zapojit. Žádost o grant ve výši 50 000,- Kč podalo sdružení u společnosti Telefónica O2 v rámci 
regionálních grantů 2010 Nadace O2. Z vyhodnocení žádostí na stránkách O2 jsme zjistili, že v tomto roce 
byly dotace zaměřeny spíše na projekty charitativního charakteru. Náš projekt sice grant nezískal, ale ve snaze 
získávat další finanční prostředky pro žáky školy nepolevíme. 

• Sdružení KRPŠ požádalo Městský úřad o dotaci na pronájem Kulturního domu ve výši 15 000,- Kč. Rada 
města nám pro rok 2010 schválila příspěvek z rozpočtu města ve výši 10 000,- Kč.  

 
Přehled hospodaření KRPŠ ve školním roce 2009/2010 
      

  Příjem  Výdaj Zůstatek 

Zůstatek 2008/2009   28 260 

Příspěvky rodičů 2009-2010 29 500     

Příspěvky na dopravu (divadlo, lyžařský výcvik, soutěže, sport,....)   16 814   

Odměny žákům (školní soutěže, olympiády, …)   4 953   

Ostatní výdaje (předplatné ABC, výzdoba, poštovné, razítko,…)   1 614   

Akce pořádané KRPŠ (diskotéky, ukončení školního roku, 85 063 86 219   

taneční zábava, jarmarky, drakiáda, netradiční sáňkování, vítání jara)       

Dotace 2010 10 000   

Výlety   12 925   

Stav účtu k 30. 6. 2010 124 563 122 525 30 298 
 
 
Informace o činnostech KRPŠ v následujícím školním roce budou i nadále uveřejňovány na internetových stránkách 
základní školy, popř. v místních médiích. 
 
Zprávu za KRPŠ vyhotovila Ivana Tomandlová 7. 12. 2010 


