
Výroční zpráva SRPŠ při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické 

Uherské Hradiště 

 za období od 1.1. 2017 do 31.12 2017 

SRPŠ při SŠPHZ UH, z.s. vzniklo transformací bývalého občanského sdružení ve spolek. 

Ustavující členská schůze proběhla 22. 4. 2015 a k témuž datu byly schváleny nové stanovy. 

 

Vznik organizace: 
Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště 

(dále jen SRPŠ SŠPHZ UH) je spolek, který vznikl z původního občanského sdružení a ke dni 13. 

listopadu 2015 byl zapsán do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 

9368. 

Sídlem spolku je ulice Kollárova č. p. 617, 686 01 Uherské Hradiště. 

Spolek je samostatnou právnickou osobou, a proto je oprávněn jednat v závazkových vztazích 

svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. 

Spolek je jak organizačně, tak ideově nezávislý na státních orgánech, politických stranách, církvích,  

dalších subjektech tohoto druhu a na subjektech založených za účelem podnikání. 

Činnost spolku byla zahájena 22. 4. 2015. 

 

Orgány  spolku: 

Členská schůze: zástupci jednotlivých třídních kolektivů 

Výbor spolku:  předsedkyně - PhDr. Soňa Juračková 

              místopředsedkyně - Ing. Hana Kročová 

              pokladník – Romana Bělovská 

Revizní komise:  Ing. Josef Dvořáček 

                              Eva Šilerová, Ilona Valková  

 

Účel spolku: 

• respektování práv, potřeb a zájmů žáků  SŠPHZ UH 

• zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávacím procesu SŠPHZ UH 

• koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy a spolupráce rodiny 
a školy 

Ke splnění svého účelu spolek podporuje výchovně vzdělávací činnost školy a mimo výukové 

aktivity žáků: 

1. pořizováním moderních vyučovacích pomůcek a zařízení, 

2. úhradou nutných nákladů žáků školy, spojených s účastí na seminářích, školeních, 

soustředěních pro zvyšování  jejich kvalifikace a odbornosti, a to  i v zahraničí (stáže), 

3. pořizováním moderního vybavení učeben školy, 

4. rozmnožováním studijních materiálů pro žáky školy, 

5. finanční podporou mimo výukových aktivit žáků školy – sportovní a odborné soutěže, 

6. finančním příspěvkem končícím třídám, 

7. pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí žáků a přátel školy, 



8. vydáváním  tiskovin a pořizováním záznamů, které se týkají života školy, 

9. podporou zájmového vzdělávání žáků školy v oblasti společenskovědní, přírodovědné a 

odborné. 

Zpráva o činnosti: 

• Učební pomůcky    příspěvek  305 358,56 Kč 

• Kroužky – mzdy    příspěvek    42 988 Kč (příjem 65 200 Kč) 

• Kroužky – nájem    příspěvek              0 Kč 

• Odborné a sportovní soutěže   příspěvek    85 372 Kč 

• Lyžařský výcvik prvních ročníků  příspěvek    36 000 Kč 

• Mimovýukové aktivity    příspěvek    32 509 Kč 

• Zahraniční soustředění, stud. pobyty žáků příspěvek      9 529 Kč 

• Odměny studentům    příspěvek    14 000 Kč 

• Příspěvek končícím třídám   příspěvek    35 000 Kč 

• Barmanský kurz    příspěvek  122 100 Kč (příjem 122 100 Kč) 

• Poplatky v komerční bance, vedení účtu příspěvek          169 Kč 

• Správní poplatky    příspěvek       7 974 Kč 

• Provoz kopírky     příspěvek    20 035,20 Kč (příjem 24 201 Kč) 

• Ples                                                                              příspěvek     77 588 Kč (příjem 107 240 Kč) 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje celkem:  788 622,76 Kč  

Celková finanční bilance za rok 2017: 

• Počáteční stav k 1. 1. 2017         639 896,53 Kč  

• Příjmy celkem k 31. 1. 2017 803 996,00 Kč 

• Výdaje celkem k 31. 1. 2017       788 622,76 Kč 

Stav finančních prostředků k 31. 12 2017 : 655 269,77 Kč 

Detailní rozbor jednotlivých položek viz. přílohy: Přehled pohybů v období 1. 1. 2017– 31. 12. 2017 

         Zpráva o hospodaření 2017 

 

 

 

Uherské Hradiště 11. 4. 2018 

 

Zpracovala: PhDr. Soňa Juračková (předsedkyně SRPŠ při SŠPHZ UH) 


