Zásady hospodaření a zdroje hospodářského zabezpečení činnosti Spolku „ Klub přátel
mateřské školy Resslova 497/2, Havířov, z.s „
Všechny finanční prostředky, kterými disponuje Spolek KPŠ, jsou účelovými prostředky, určenými pouze
k ekonomické, vzdělávací, výchovné a technické podpoře školy a dětí.
Tyto zásady jsou po schválení členskou schůzí (dále jen ČS) pro všechny funkcionáře a členy Spolku KPŠ
závazné a jsou povinni s jimi řídit.

I.
Zdroje hospodářského zabezpečení činnosti Spolku

1. Členské příspěvky :
Jejich výše je na počátku každého školní roku schvalována na členské schůzi Spolku KPŠ a tedy výše
příspěvku se může měnit a nemusí být každý školní rok stejná, výše příspěvku se schvaluje všemi
přítomnými rodiči na členské schůzi Spolku. Platba členského příspěvku je celoroční.
Pro školní rok : 2016/2017je členský příspěvek ve výši : 300,- Kč na jedno dítě (v případě sourozenců platí
také každé dítě).
Členské příspěvky budou sloužit k finanční podpoře akcí pořádaných pro děti.

2. Dary :
V případě poskytnutí účelově vázaného daru na konkrétní akci, pak musí být jeho použití řádně dokladováno
s tím, že na činnost Spolku připadne z této částky 10%. Budou sloužit k nákupu hraček, učebních pomůcek
nebo na jinou akci.

3. Dary a příjmy od vlastních členů :
Tyto prostředky budou použity na úhradu veškerých akcí – kulturních, výchovně vzdělávacích, sportovních
(např. Karneval, Dětské radovánky, celodenní celoškolní výlet (autobusy), polodenní výlety (autobusy,
vstupné), divadelní představení apod.
třídní fondy - tř.„Jablíčko“-300,-Kč/ dítě/rok, tř.„Mráček“ - 400,-Kč/dítě/rok, tř. „Sluníčko“ (předškoláci + děti
s odloženou školní docházkou)- 450,-Kč/dítě/rok
-vedení nadstandardních aktivit : 500,-Kč (dítě/ rok) : 1 pololetí 250,-Kč, 2.pololetí 250,-Kč, aktivity 1x
týdně, angličtina pro děti : 800,-Kč (dítě/rok) : 1. pololetí 400,-Kč, 2.pololetí 400,-Kč + kniha (platí rodič)
aktivita každý týden
- výtvarné a pracovní pomůcky předškoláků - hradí všichni předškoláci - 300,-Kč/ celý školní rok / za dítě

Přijaté dary budou sloužit k nákupu učebních pomůcek, hraček, na účelově vázanou akci, a na odměny pro
pracovníky, kteří zajišťují nadstandardní aktivity (platby rodičů za dítě v mimoškolní aktivitě).

4. Příspěvky od sponzorů :
Příspěvky od sponzorů, které budou zahrnuty do běžného příjmu školy oproti písemné darovací smlouvě a
budou vždy použity na nákup hraček, akce dětí, nákup pomůcek, vybavení do tříd nebo MŠ (zahrada MŠ).

5. Úroky :
Z finančních prostředků na účtu v bance, použity na poplatky v bance.

6. Případně jiné vlastní příjmy :
Vždy použity na pořádané akce, učební pomůcky, hračky.

II.
Použití finančních prostředků Spolku KPŠ
1. Z těchto prostředků nelze poskytovat žádné půjčky osobám ani organizacím.
2. Čerpání finančních prostředků bude na začátku každého školního roku schváleno členskou schůzí Spolku
KPŠ - rozpočet

Všechny finanční příspěvky budou jedině a pouze použity pro potřeby dětí MŠ!

III.
Pravomoc a zodpovědnost v oblasti hospodaření KPŠ

1. Vedení veškeré agendy související s hospodařením Spolku KPŠ a dispoziční právo k účtu Spolku má
volený hospodář – pokladník, ten je schválen členskou schůzí Spolku KPŠ – pověřená zodpovědná osoba
2. S finančními prostředky musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy o spolcích a těmito zásadami.
3. Povinností osoby zodpovědné za vedení hospodářské agendy je také seznamovat pravidelně výbor Spolku
KPŠ a členy Spolku KPŠ se stavem a čerpání financí.
4. Kontrolu hospodaření s finančními prostředky provádí nezávislý člen Spolku KPŠ - revize hospodaření
Spolku, a bude s výsledky seznamovat výbor a členy Spolku KPŠ.

IV.
Práva a povinnosti členů KPŠ
1. Každý člen má právo vidět účetnictví Spolku KPŠ a doklady o použití finančních prostředků.
2. Povinností členů je účastnit se ČS Spolku KPŠ a hlasovat (nebo zdržet) o předložených návrzích.
3. Dodržovat schválené stanovy, zásady hospodaření a čerpání rozpočtu.

V.
Závěrečná ustanovení
V případě ukončení činnosti budou zbývající finanční prostředky použity na učební pomůcky a hračky na
začátku následujícího školního roku.

V Havířově dne : 13.9.2016

předseda Spolku KPŠ : p. Gabriela Gálová

……………………………………….

jednatel Spolku KPŠ : p. Petronela Kocianová

………………………………………..

hospodář Spolku KPŠ : p. Renáta Chudá

……………………………………….

ředitelka MŠ : Mgr. Michaela Durdiaková

…………………………………………

