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

ve školním roce 2015/2016 
 

Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2015/2016 

 

 Vítání prvňáčků 

 Stezka plná strašidel (31. 10. 2015) 

 Rozsvěcení Vánočního stromečku 

 Pohádková cesta k čarodějnicím (30. 4. 2016) 

 Přání ke dni dětí (červen 2015) 

 Letnice (24. - 25. 6. 2015) 

 Rozloučení s žáky 9. třídy na MěÚ (30. 6. 2016) 

 

Spolupráce s vedením školy, městským úřadem a občany 

 Každoročně žádá KRPŠ Městský úřad o poskytnutí dotace na pokrytí nutných výdajů při konání akcí a i pro 

rok 2016 schválila rada města příspěvek z rozpočtu města v plné požadované výši 20 000 Kč. 

 Stánek KRPŠ na Letnicích je již tradicí, a tak jsme po několikadenním zápřahu mohli připsat na účet výtěžek, 

tentokráte krásných 37 443 Kč.  

 A i letos jsme podpořili dobrou věc a z letnicového zisku věnovali částku 5 000 Kč Kubovi Bačkovskému jako 

příspěvek na úhradu léků. 

 

Přehled hospodaření KRPŠ ve školním roce 2015/2016 

      

  Výdaje  Příjem Zůstatek 

Zůstatek ze školního roku 2014/2015 

  

22 853,60 

Příspěvky rodičů 2015/2016  24 350 

 

Příspěvky na dopravu (divadlo, soutěže, sport) 18 080  

 

Příspěvky na výlety, prázdninový lyžařský pobyt 25 147   

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

reflektor) 7 570  

 

Akce Klubu rodičů a přátel školy (viz přehled akcí výše) 64 089 91 155 

 

Dotace 2015  20 000  

Dotace 2016  20 000  

Úroky apod.  213,89  

Celkem ve školním roce 114 886 178 572,49 63 686,49 

Stav účtu k 31. 8. 2016   213,89 

Stav pokladny k 31. 8. 2016   63 472,60 

Celkem k 31. 8. 2016 

  

63 686,49 
 

 

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. 2016 

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

