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

ve školním roce 2014/2015 
 

Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2014/2015 

 

 Přivítání prvňáčků 

 Drakiáda 

 Stezka plná strašidel (1. 11. 2014) 

 Rozsvěcení Vánočního stromu (30. 11. 2014) 

 Novoroční (9. 1. 2015) 

 Velikonoční jarmark (26. 3. 2015) 

 Pohádková cesta k čarodějnicím (2. 5. 2015) 

 Přání ke dni dětí (červen 2015) 

 Letnice (19. - 20. 6. 2015) 

 Rozloučení s žáky 9. třídy na MěÚ (30. 6. 2015) 

 

Spolupráce s vedením školy, městským úřadem a občany 

 Stejně jako loni, i letos sdružení KRPŠ požádalo Městský úřad o dotaci na pokrytí nutných výdajů při konání 

akcí sdružení ve výši 20 000,- Kč. Rada města pak pro rok 2015 schválila příspěvek z rozpočtu města v plné 

požadované výši. 

 I letos jsme se zapojili i do prodeje na Letnicích a opět jsme tak mohli připsat na účet výtěžek 40 234 Kč. 

Prodej na Letnicích je zcela nad rámec činnosti KRPŠ.  

 Tentokráte jsme z letnicového zisku věnovali částku 5 000 Kč rodině Hegrových jako příspěvek na nákup 

kompenzačních pomůcek. 

 

Přehled hospodaření KRPŠ ve školním roce 2014/2015 

      

  Výdej  Příjem Zůstatek 

Zůstatek ze školního roku 2013/2014 

  

39 540,28 

Příspěvky rodičů 2014/2015  27 050 

 

Příspěvky na dopravu (divadlo, soutěže, sport) 14 414  

 

Příspěvky na výlety, prázdninový lyžařský pobyt 38 192   

Odměny žákům (školní soutěž)   

 Ostatní výdaje (poplatky za vedení účtu, poštovné, kolek, výdajové doklady, 

pánev, vysílačky) 20 623  

 

Akce Klubu rodičů a přátel školy (viz přehled akcí výše) 86 752 116 348 

 

Nájem KD   

 

Dotace 2015    

Úroky apod.  200,11  

Celkem ve školním roce 159 981 143 598,11 -16 382,89 

Stav účtu k 31. 8. 2014 

  

23 157,39 
 

 

Informace o činnostech KRPŠ v následujícím školním roce budou i nadále uveřejňovány na internetových stránkách 

Klubu rodičů a přátel školy www.krps.wz.cz . 

Zprávu za KRPŠ vyhotovila Ivana Tomandlová 31. 8. 2015 

http://www.krps.wz.cz/

