Usnesení členské schůze
Školního klubu rodičů a přátel Lipence
IČ: 266 40 023
sídlem Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence
ze dne 2. 9. 2015

Program:
1) Na členské schůzi byli přítomní informováni o hospodaření sdružení ve školním roce
2014/2015 (vedeno jednoduché účetnictví) :
Stav peněžních prostředků k 1.1.2014
• Na transparentním účtu
• V pokladně
Příjmy 2014:
• Příspěvky
• Bazárek II (26.4.2014)
• Bazárek III (27.9.2014)
• Promítání filmu - příspěvek rodičů
Výdaje 2014:
• Sponzorský dar škole
• Promítání filmu – jazyková škola

Stav peněžních prostředků k 31.12.2014
• Na transparentním účtu
• V pokladně
Příjmy 2015 (k 31.8.2015):
• Bazárek IV 25.4.2015
• Promítání anglického filmu 24.1.2015 – 5 dětí
Výdaje 2015 (k 31.8.2015):
• Promítání filmu – jazyková škola

51 116 Kč
500 Kč
91 000 Kč
3 000 Kč
3 020 Kč
2 500 Kč
99 520 Kč
131 000 Kč
6 000 Kč
137 000 Kč

13 136 Kč
1 000 Kč

2 556 Kč
1 250 Kč
3 000 Kč

Škola darované peníze v roce 2014 použila na:
•

48 000 Kč – projekční technika do jedné učebny

•

40 000 Kč – učební pomůcky pro žáky

•

43 000 Kč – bude použito na projekční techniku do jedné z nových učeben

2) Členské příspěvky od rodičů ve školním roce 2015/2016 byly navrženy a
odsouhlaseny členskou schůzí ve výši 500 Kč na žáka.

Škola peníze plánuje použít na modernizaci školy, nákupy interaktivních pomůcek
apod. (pracovní sešity budou již placeny přímo).
3) Informace o transparentním účtu sdružení u Fio banky 2900419156 - stav účtu k
2.9.2015: 14.942 Kč.
4) Členská schůze byla informována o připravovaných změnách v souvislosti s přijetím
nového obchodního zákoníku:
• Změna ze sdružení na zapsaný spolek
• Nutnost připravit a schválit nové stanovy
5) Přehled uskutečněných akcí v roce 2014 :
•

2x bazárek

•

2x promítání anglického filmu

6) Přehled uskutečněných i plánovaných akcí v roce 2015:
•

Bazárek - 25.4.2015

•

Promítání filmu v angličtině – 1x proběhlo v lednu, návrh dalšího termínu 9-10
měsíc 2015

•

Nabídka na pobyt dětí v Anglii

•

Vytvoření programu na párování plateb žáků

•

Pomoc s grantovými programy pro školu

