školní rok 2016-2017

Datum konání : 1.9.2017

Zpráva z HV SRK
témata:

Informace o hospodaření sdružení
Celkový příjem do pokladny SRK ve školním roce 2016/2017 činil
32 234 ,- Kč.
Poplatkem za členství v SRK bylo vybráno 20 600,- Kč. ( což znamená 78 % členství v SRK ).

Čerpání prostředků z pokladny SRK ve školním roce 2016/2017 činilo 10 128,- Kč. ( tj. 16 žádostí )
Přehled celkových finančních částek dle žadatelů : pí.Vošická 4276 ,- Kč ,p.Hojsák 3075,-Kč , pí.Hájková 943,Kč , pí. Merklová 810,- Kč , pí. Brzobohatá 593,-Kč , pí.Vajskébrová 202,- Kč , pí.Antošová 129,- Kč.
SRK pomáhal financovat především: školu v přírodě a škoní výlety ( 40%) , sportovní akce (35 %) , dále také
akce zájmových kroužků ( 14 % ), a ostatní drobné akce ( 11 %).
Detailní přehled příjmů a výdajů je umístěn na nástěnce SRK.

Přehled realizovaných bodů ve školním roce 2016 / 2017
Informace o fungování sdružení SRK - nástěnka a web :
V budově školy je zřízena nástěnka SRK - naproti hlavnímu vchodu. Zde se dozvíte vše podstatné ( přehled
příjmů,přehled podporovaných akcí,seznam členů ,kontakty, aktuality atd.)
Stejně tak je možné vše podstatné sledovat z pohodlí domova na školních webových stránkách.
Pokladna a její umístění:
Pokladna byla přemístěna z budovy školy k pokladníkovi SRK.
Čerpání žádostí z pokladny:
Veškeré žádosti jsou vystaveny vždy písemně( jednotný formulář). Rozděleny jsou na dvě verze ( dle částky se
liší schvalovatelskou úrovní ). Ke všem žádostem jsou následně připojeny daňové doklady.
" Dvojí ceník" pro placené třídní akce s podporou SRK :
Tento model zvýhodňuje členy SRK oproti nečlenům při konání různých třídních akcích ( slevy na vstupném
atd.).
Podpora závěrečných výletů 9.tříd - rozloučení s Křineckou školou.
Finanční podpora činí částku 5000,- Kč v případě splnění následujících podmínek:
Třída musí plnit 100% členství v SRK minimálně od 6. do 9.ročníku . Členství je možné doplatit i zpětně.

Zapsal: J.Havel předseda HV SRK

