
Zpráva o činnosti Klubu rodi čů a přátel školy při Základní škole v Budišově nad Budišovkou 
ve školním roce 2010/2011 

 
Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2010/2011 
 

• Drakiáda (22. 10. 2010) 
• Podzimní zábava (13. 11. 2010) 
• Předvánoční diskotéka pro děti ZŠ (17. 12. 2010) 
• Výšlap na Kružberskou přehradu (20. 2. 2011) 
• Velikonoční dílny (březen – duben 2011) 
• Velikonoční jarmark a diskotéka pro děti (15. 4. 2011) 
• Sportovní odpoledne (30. 4. 2011) 
• Májová zábava (13. 5. 2011) 
• Výšlap do SKI areálu – cesta za pokladem (21. 5. 2011) 
• Den dětí ve škole (1. 6. 2011) 
• Rozloučení s žáky 9. třídy na MěÚ (30. 6. 2011) 
• Ukončení školního roku 2010/2011 v campu (30. 6. 2011) 
 

Spolupráce s vedením školy a městským úřadem 
 

• Sdružení KRPŠ požádalo Městský úřad o dotaci na pokrytí nutných výdajů při konání akcí sdružení ve výši 
17 000,- Kč. Rada města nám pro rok 2011 schválila příspěvek z rozpočtu města ve výši 12 000,- Kč, dále bylo 
vyhověno žádosti o převedení nevyčerpané dotace ve výši 4 700,- Kč z předchozího školního roku. 

 
Přehled hospodaření KRPŠ ve školním roce 2010/2011 
      

  Příjem  Výdej Zůstatek 

Zůstatek 2009/2010 30 298 

Příspěvky rodičů 2010/2011 41 000 

Příspěvky na dopravu (divadlo, lyžařský výcvik, soutěže, sport,....) 8 786 

Příspěvky na výlety  20 520  

Odměny žákům (školní soutěže, olympiády, …) 5 270 

Ostatní výdaje (poplatky za vedení účtu, poštovné, razítko,…) 923 

Akce pořádané KRPŠ (diskotéky, ukončení školního roku, 68 592 84 779 

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

Dotace 2011 + nevyčerpaná dotace 2010 16 700   

Stav účtu k 30. 6. 2011 126 292 120 278 36 312 
 
 
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 5. 9. 2011 


