
 

 

 
 
RADA RODIČŮ PŘI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STROJNICKÉ V PRAZE 1,  
BETLÉMSKÁ 287/4 
IČ: 7084 7321 
110 00 – PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO 

 
 

Zpráva o hospodaření Rady rodičů při SPŠS , Betlémská 287/4, Praha 1 z.s. 

za kalendářní rok 2021 

 

V roce 2021 organizovala Rada rodičů svoji činnost v souladu se stanovami ze dne 17. 2. 2017. 

 

Hlavním zdrojem příjmů byly členské příspěvky jednotlivých členů v celkové výši 460 300 Kč v členění: 

 za období leden až srpen 2021 ve výši     57 000 Kč 

 za období září až prosinec 2021 ve výši 403 300 Kč 

 

Dne 28.11.2018 byla se školou uzavřena darovací smlouva na částku 150 000,- Kč. Tento dar měl být čerpán 
na výdaje spojené s maturitním plesem v r. 2019. Tato částka nebyla zcela vyčerpána a zůstatek ve výši 
68 811,72, který zbyl  k 1.1.2021 bude využit na úhradu výdajů spojených s organizací maturitního plesu v roce 
2022. 

 

V roce 2021 díky omezením souvisejícím s onemocněním SARS COVID-19 škola neuspořádala společný 
maturitní ples a proto Rada rodičů přistoupila k financování jednotlivých maturitních večírků, které si žáci 
čtvrtých ročníků organizovali samostatně v celkové hodnotě 83 525,- Kč. 

 

Dne 16.12.2021 byla se školou uzavřena darovací smlouva na částku 200 000,- Kč na výdaje spojené 
s maturitním plesem. Finanční prostředky byly poukázány na účet školy v prosinci 2021 s tím, že dar bude 
čerpán v průběhu ledna 2022. Z důvodu opatření proti onemocnění SARS COVID-19 byl termín plesu přesunut 
na 11. 4. 2022. V novém kalendářním roce 2022 proběhne koncové vyúčtování a případné nevyužité finanční 
prostředky budou navráceny Radě Rodičů.  

 

Další výdaje byly v souladu se stanovami poskytnuty na školní pomůcky, odměny studentům za dobré školní 
výsledky, na maturitní občerstvení, bankovní poplatky a na pořízení účetního softwaru Pohoda-Lite. V roce 
2021 nebyly poskytnuty žádné příspěvky na sociální účely. 

 

Veškeré výdaje byly řádně schváleny Radou rodičů při SPŠS. 

 

Přehled příjmů a výdajů v roce 2021  

 

Veškeré příjmy a výdaje Rady rodičů jsou uvedeny v přiložených dokumentech: 

 kniha bankovních výpisů (příjmy a výdaje na bankovních účtech) 

 pokladní kniha (příjmy a výdaje v pokladně) 

 

Bankovní účet :  zůstatek k 1.1.2021 286 466,87 Kč 

   zůstatek k 31.12.2021 293 598,35 Kč 

 

Pokladna:  zůstatek k 1.1.2021 551,00 Kč 

   Zůstatek k 31.12.2021 858,00 Kč 

 



 

Pro informaci je ke zprávě přiložena kniha závazků, která zahrnuje faktury uhrazené v roce 2021. 

 

 

Šárka Krautwurstová 

Ing. Petr Chalupa 

 

 

V Praze dne 15.5.2022 

 

Přílohy: 

Pokladní kniha k 31.12.2021 

Kniha bankovních výpisů k 31.12.2021 

Kniha závazků k 31.12.2021 

Peněžní deník k 31.12.2021 


