VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŠKOLY DORKAS o.s.
ZA ROK 2011
________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel školy Dorkas o.s. za rok 2011 je zpracována
na základě zákona 83/1990 Sb.
Základní údaje o občanském sdružení
Název: Společnost přátel školy Dorkas o.s.
Sídlo: Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 208 813
Fax: 585 227 508
E-mail: pratele@dorkas.cz
IČO: 27041166
Typ organizace: právnická osoba
Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 24.8.2006
Členové řídícího výboru
Mgr. Petr Hlaváček – předseda
Mgr. Jitka Dvořáková – místopředseda
Ing. Jaroslav Pípal – hospodář
Přehled činnosti
Celkový počet členů občanského sdružení se v roce 2011 rozšířil na devět. V souladu se
stanovami má sdružení ustaveny dva orgány: řídící výbor a revizní komisi.
Sdružení se i v roce 2011 zaměřilo na naplňování svých hlavních cílů:
Podpora školních a mimoškolních aktivit školy Dorkas, propagace a prezentace školy
Dorkas a finanční podpora studentů školy Dorkas.
Občanské sdružení v rámci podpory mimoškolních aktivit studentů (fond MA) finančně
přispělo na:
- materiál pro zhotovení výrobků prodávaných při 20. výročí školy ve výši 424,- Kč
- pohoštění k zahájení školního roku 2011/12 ve výši 303,- Kč
- pohoštění při Christmas Party ve výši 705,- Kč
Mimoškolní aktivity studentů se svými podněty a praktickou podporou snaží rozvíjet školní
kaplanka (pastorační pracovnice).
V rámci podpory propagace školy Dorkas (fond RS) sdružení finančně přispělo:
- na propagaci školy v seznamech VOŠ (Učitelské noviny, Atlas školství a inzertní
časopis „Kam po maturitě“), církevních časopisech (Život víry a Evangelický kalendář
SCEAV) a na webzinu KřesťanDnes v celkové výši 22 676,- Kč
- na úpravu loga školy a tisk propagačních letáků ve výši 1 700,- Kč
V rámci finanční podpory studentů (fond SF) sdružení finančně přispělo třem studentkám
v celkové výši 15 000,- Kč. Dlouholetý donátor na tento účel – Holland Baptist Church Hove
v Anglii – oznámil koncem roku 2011 ukončení své podpory.
Nejvýznamnější akcí, kterou sdružení v roce 2011 pořádalo, byly oslavy 20. výročí založení
školy Dorkas, které proběhlo 4. června 2011. Díky příspěvkům zřizovatele školy (Bratrská jednota
baptistů) byl hospodářský výsledek této akce vyrovnaný.
Na činnost občanského sdružení finačně přispělo v roce 2011 pět fyzických osob (viz zpráva
o hospodaření).
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Základní údaje o hospodaření občanského sdružení
Výsledky hospodaření sdružení v roce 2011 (v Kč):
Výnosy celkem ........................................ ............. ..................................... 98 375,01
Dary a příspěvky ........................................................57 191,00
o Dary fyzických osob ............................ 5 800,00
o Příspěvky účastníků výročí ............... 24 950,00
o Příspěvky zřizovatele školy Dorkas ... 26 441,00
Tržba z prodeje výrobků................................................1 870,00
Úroky BÚ .........................................................................206,01
Zúčtování fondů ..........................................................39 108,00
o Fond Mimoškolní aktivity.. ..................1 432,00
o Fond Rozvoj školy ............................. 22 676,00
o Stipendijní fond .................................. 15 000,00
Náklady celkem..................................................... ..................................... 97 810,00
Nákupy celkem............................................................38 338,00
o Spotřeba materiálu při výročí............. 20 624,00
o Spotřeba materiálu ostatní.................... 1 615,00
o Pohoštění při studentských akcích ....... 1 008,00
o Pohoštění při výročí ........................... 15 091,00
Služby celkem .............................................................43 955,00
o Náklady na poštovné ............................... 690,00
o Náklady na inzerci školy .................... 24 376,00
o Poplatky BÚ ......................................... 1 890,00
o Služby při výročí ................................ 16 999,00
Finanční podpora studentů .........................................15 000,00
Cestovné ...........................................................................517,00
Hospodářský výsledek ......................................... ........................................+565,01

V Olomouci 5. června 2012
Zpracovali: Ing. Jaroslav Pípal a Mgr. Petr Hlaváček
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