
Přehled hospodaření klubu rodičů při ZŠ Býchory

    Vážení rodiče, ráda bych vás na stránkách školy, alespoň částečně seznámila s tím co to je klub rodičů, jaké 
jsou jeho priority a jak hospodaří s financemi. KR – z každé třídy má zástupce, kterého se můžete kdykoliv 
optat na co potřebujete. Seznam i s kontakty naleznete právě zde na stránkách školy. Scházíme se několikrát do 
roka a vždy se všichni podílíme na chodu klubu a spravedlivém rozdělení peněz pro žáky, vždy každou položku 
musí odsouhlasit všichni členové KR. Spolupracujeme s vedením školy, učiteli, vychovatelkami ŠD i rodiči.
     Klub rodičů je organizace, která je nevýdělečná a nemá jiné příjmy než příspěvky za každého žáka, které 
jsou nyní ve výši 250 Kč na školní rok. Další zdroj příjmů je ples, který pořádáme a připravujeme ve svém 
volném čase – jako rozloučení žáků devátých tříd.
     Dále bych ráda zmínila, že veškeré vybrané peníze se vždy vrátí žákům ať už v podobě proplácení cest na 
výlety, lyžařské kurzy atd. nebo zakoupením vybavení do školy a školní družiny, které je využíváno ve prospěch 
všech žáků. Snažíme se vždy peníze spravedlivě rozdělit, aby z nich měli užitek všichni žáci školy. 
     Přikládám stručný přehled zakoupených věcí pro děti a proplácení výletů, cest atd. :

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - KR přispěl na :
                        - 349,- Kč příslušenství ke kompresoru
                        - 1 620,- Kč záclona do školní družiny
                        - 1 500,- Kč proplacení dopravy dětí na plavání
                        - 7 600,- Kč proplacení dopravy dětí na lyžařský výcvik
                        - 1 838,- Kč šerpy pro děti 9. třídy

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - KR přispěl na :
                        -  6 879,- Kč dresy pro děti
                        - 3 978,- Kč záclony do školní družiny
                        - 791,- Kč šerpy pro žáky 9. třídy
                        - 1 148,- Kč kompresor do tělocvičny
                        - 8 319,- Kč proplacení dopravy školy v přírodě

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 – KR přispěl na  :
• Suma 47 217,- Kč zahrnuje – dopravu dětí na školní výlet do Kutné Hory
•                                                  - dopravu dětí na školní výlet do Prahy 2x
•                                                  - pro druhý stupeň balet v ND, doprava
•                                                  - HRNČÍŘSKÝ KRUH
• 3 300,- Kč – výlet třídy druhého stupně v rámci výuky přírodopisu do Mořského světa 

v Praze
• 38 841,- Kč – nákup dřevěného nábytku na hřiště pro žáky prvního stupně
• 606,- Kč – materiál na nátěr starého dřevěného nábytku na zahradě školy
• 3 978,- Kč – nákup záclon do nových prostor školní družiny
• 6 879,- Kč – nákup sportovních dresů, využívaných na všechny sportovní akce

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 – KR přispěl na :
• 1 640,- Kč – proplacení cesty na plavání
• 6 250,- Kč – doprava na lyžařský kurz
• V tomto školním roce jsme nevyužili celý finanční obnos, vzhledem k přestavbě školy 

jsme museli počkat s nákupem zahradního nábytku pro děti na další školní rok.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 – KR přispěl na :
• 1 521,- Kč a 1 494,- Kč – tkanina na zástěrky
• 14 700,- Kč – elektrický vrátný
• 1 500,- Kč – historiáda
• 6 000,- Kč – autobus na školu v přírodě
• 1 656,- Kč – doprava na plavání

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 – KR přispěl na :
• 53 700,- Kč – vybavení PC
• 6 941,- Kč – doprava na lyžařský kurz



• 1 627,- Kč – doprava plavání
• 19 548,- Kč – kopírovací stroj
• 4 619,- Kč – nástěnka (Hobra)
• 288,- Kč – juta na nástěnku
• 6 345,- Kč – informativní televize

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 – KR přispěl na :
• 993,- Kč – vybavení šaten
• 2 099,- Kč – obšití koberců do tříd
• 1 651,- Kč – doprava plavání
• 2 009,- Kč – radiomagnetofon
• 1 500,- Kč – historiáda

ŠKOLNÍ ROK 2007Ú2008 – KR přispěl na :
• 6 585,- Kč – doprava na lyžařský výcvik
• 6 560,- Kč – příspěvek do 7. a 8. Třídy
• 1 541,- Kč – proplacení faktury plavání
• 1 000,- Kč – historiáda
• 1 204,- Kč – vodovodní baterie do školní kuchyňky
• 4 949,- Kč – digestoře do školní kuchyňky
• 2 563,- Kč – zámky k šatnám

     I v dalších letech zpět vždy KR přispíval dětem na všelijaké akce a vybavení školy po dohodě s učiteli a 
vychovatelkami. Snažíme se dětem čas strávený ve škole zpříjemnit a pomoci rodičům s finančními výdaji.    Za 
klub rodičů – Andrea Žídková.
                                                               
 


