
Výroční zpráva 
Sdružení rodičů a přátel při Střední škole zemědělství a služeb, z. s. 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 
za rok 2019 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a 
končící dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti Sdružení rodičů a 
přátel při Střední škole zemědělství a služeb, z. s. a její jednotlivá ustanovení byla 
předmětem jednání na členské schůzi spolku konané dne 9. 3. 2020. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název organizace: Sdružení rodičů a přátel při Střední škole 
zemědělství a služeb, z. s. 

Sídlo: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 
IČ: 270 22 927    
Právní forma: spolek  
Spisová značka: L 13227 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 

2. Hlavní činnost organizace  
Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku, uvedeného v článku III., 
coby společného zájmu jeho členů. Tento účel bude naplňován zejména 
prostřednictvím: 
a) 
aktivní spolupráce se SŠZS zejména s ohledem na zabezpečení SŠZS 
a jejích žáků v oblasti materiální, hospodářské a personální; 
b) 
aktivní spolupráce se SŠZS při zajišťování provozu školy, hygienických 
podmínek žáků a pedagogického sboru včetně ostatních zaměstnanců; 
c) 
aktivní participace na akcích, pořádaných SŠZS; 



d) 
pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných akcí ve spolupráci se SŠZS; 
e) 
vytváření vzájemně prospěšného propojení mezi SŠZS, Městem Albrechtice 
a regionem; 
f) 
propagace činnosti SŠZS a upevňování dobrého jména školy; 
 
g) 
činnosti, směřující k udržení přátelských vztahů mezi učiteli, ostatními 
zaměstnanci, žáky, absolventy a příznivci školy; 
h) 
pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především 
k propagaci a rozvíjení činnosti SŠZS, resp. kulturního a společenského života 
ve Městě Albrechticích i celého regionu; 
i) 
realizace dalších akcí a projektů směřujících k rozvíjení činnosti SŠZS, resp 
.kulturního a společenského života ve Městě Albrechticích i celého regionu; 
j) 
praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni; 
k) 
činností, směřujících k ochraně tradic a kulturního dědictví; 
l) 
propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti činnosti SŠZS, např. 
prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti; 
m) 
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů; 
n) 
poradenské a konzultační činnosti; 
o) 
účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se SŠZS, resp. 
kulturního a společenského života ve Městě Albrechticích i celého regionu; 
p) 
zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví. 



3) Struktura organizace 
Orgány spolku jsou: 
1. Členská schůze: všichni členové spolku 

2. Předseda: Mgr. Kateřina Gašpariková, nar. 11.8.1978 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 

4) Hospodaření organizace  

Sdružení rodičů a přátel při Střední škole zemědělství a služeb, z. s. 
v průběhu roku financovalo svoji činnost z členských příspěvků. Náklady spolku 
tvořily výdaje spojené se školními zájezdy a exkurzemi, platba dopravy na Den 
školy, odměny žákům, služby spojené se školním plesem, vstupné na filmová 
představení pro žáky školy.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 9,88 Kč na 
spořícím účtu, 12 597 Kč v pokladně a 13 772,60 Kč na běžném účtu. Veškeré 
náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 

Příloha č. 1 – Výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů 

Sestavil Mgr. Kateřina Gašpariková 

Dne 9. 3. 2020 

 



Příloha č. 1 
A. Výkaz o majetku a závazcích (upravený pro neziskové organizace) (v Kč) 

Majetek (vlastní) Č. 

ř. 

Stav k 1.1. 

roku 

Stav k 31.12. 

roku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

v zůstatkové ceně 

1   

Peníze v hotovosti a ceniny 2 3 891,- 16 488,- 

Bankovní účty 3 73 653,33 87 435,81 

Cenné papíry, peněžní vklady, ost. finanční 

majetek 

4   

Zásoby 5   

Pohledávky 6   

 7   

Součet aktiv (ř. 1 až 7) 8 77 544,33 103 923,81 

    

Závazky 9   

Úvěry a půjčky 10   

Zákonné rezervy 11   

 12   

Součet pasiv (ř. 9 až12) 13 0 0 

Stav majetku celkem (ř. 8 mínus 13)  77 544,33 103 923,81 

 



 

B. Výkaz příjmů a výdajů (upravený pro neziskové organizace) (v Kč) 

Příjmy za zdaňovací 

období (rok) 

Č. 

ř. 

Zdaň. 

činnost 

A 

Nezdaň. 

činnost 

B 

Činnost 

celkem 

C 

Příjmy z reklamy, 

pronájmu a podnikání 

1 
57 161,- xxxxxxxxxxx 

57 161,- 

Příjmy z hlavní činnosti 

(dle stanov) 

2 
  

 

Členské příspěvky 3 xxxxxxxxxxx 26 000,- 26 000,- 

Příjmy zdaněné srážkovou 

daní 

4 
xxxxxxxxxxx  

 

Dotace ze státního 

rozpočtu 

5a 
xxxxxxxxxxx  

 

Dotace a podpory 

z rozpočtu obcí 

5b 
xxxxxxxxxxx  

 

Dary, úvěry, půjčky - 

přijaté 

6 
xxxxxxxxxxx  

 

Ostatní (úroky) 7  11,94 11,94 

Příjmy celkem (ř. 1 až 7) 8 57 161,- 26 011,94 83 172,94 

Výdaje související 

s reklamou, pronájmem a 

podnikáním 

9 

8 032,- xxxxxxxxxxx 8 032,- 

Výdaje na hlavní činnost 

(dle stanov) 

10 
 48 723,46 48 723,46 

Nákup hm., nehm. a 

finančního majetku 

11 
xxxxxxxxxxx  

 

Odvody, dary a půjčky – 

poskytnuté 

12 
xxxxxxxxxxx  

 

Ostatní (poplatky a daně) 13  38,- 38,- 

Výdaje na činnost (ř. 9 až 

13) 

14 
8 032,- 48 761,46 56 793,46 

Rozdíl příjmů a výdajů 
(ř. 8 mínus 14) 

 
49 129,- -22 749,52 26 379,48 

 

Pozn. Údaje označené xxxxxx se nevyplňují (nepřícházejí v úvahu) 


