VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŠKOLY DORKAS o.s.
ZA ROK 2012
________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel školy Dorkas o.s. za rok 2012 je zpracována
na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Základní údaje o občanském sdružení
Název: Společnost přátel školy Dorkas o.s.
Sídlo: Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 208 813
E-mail: pratele@dorkas.cz
Internet: 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
Společnost přátel školy Dorkas o.s. (dále jen SPŠD) mělo k 31.12.2012 devět členů. V souladu
se stanovami má sdružení ustaveny dva orgány: řídící výbor a revizní komisi. V květnu 2012 byla
SPŠD přijata za člena Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
SPŠD se i v roce 2012 zaměřilo na naplňování svých hlavních cílů:
Podpora školních a mimoškolních aktivit školy Dorkas, propagace a prezentace školy
Dorkas a finanční podpora studentů školy Dorkas.
SPŠD v rámci podpory mimoškolních aktivit studentů (fond MA) finančně přispělo na:
- materiál pro zhotovení výrobků prodávaných na Hanáckých farmářských trzích ve výši
1458,- Kč,
- pohoštění při Christmas Party ve výši 409,- Kč,
- pobyt a cestovní náklady tří zaměstnanců školy při studijním soustředění školy
v Beskydech ve výši 5 357 Kč.
Mimoškolní aktivity studentů se svými podněty a praktickou podporou snažila rozvíjet školní
kaplanka (pastorační pracovnice).
V rámci podpory propagace školy Dorkas (fond RS) SPŠD finančně přispělo na:
- propagaci školy v seznamech VOŠ (Učitelské noviny, inzertní časopis „Kam po
maturitě“, příloha MF Dnes, a v Deníku střední a východní Morava VLP), církevních
časopisech (Brána) a na webzinu KřesťanDnes v celkové výši 23 352,- Kč,
- cestovní náhrady při prezentaci studia formou návštěv dvou církevních středních
odborných škol se sociálním zaměřením (Jihlava a Odry) ve výši 1 386 Kč.
V rámci finanční podpory studentů (fond SF) SPŠD finančně přispělo jedné studentce na
ubytování v celkové výši 12 000,- Kč.
Studenti školy Dorkas ve spolupráci se SPŠD uspořádali v roce 2012 dva zájezdy. V březnu
2012 zájezd do Krakowa a Osvětimi v celkovém nákladu 33 836,- Kč. Tento zájezd byl mírně
ztrátový (– 23,- Kč). V prosinci proběhl vánoční zájezd do Vídně v celkovém nákladu 13 390,- Kč.
Tento zájezd byl ziskový (+ 3 010 Kč).
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Na základě členství SPŠD v Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (dále
jen UNO) byla zajištěna možnost prodeje studentských výrobků (bižuterie pro radost) na
Hanáckých farmářských trzích pod hlavičkou UNO s prezentací studia na škole Dorkas, přičemž
peníze z prodeje šly na účet SPŠD na podporu školní a mimoškolní aktivity studentů. Školní
kaplanka se účastnila jízdy historickou tramvají po Olomouci pořádanou UNO, kde měla možnost
oslovovat cestující s letáčky o škole, a také připravenou nástěnkou s fotkami z akcí školy.
Základní údaje o hospodaření Společnosti přátel školy Dorkas o.s.
Výsledky hospodaření sdružení v roce 2012 (v Kč):
Výnosy celkem ........................................ ............. ..................................... 50 310,59
Dary a příspěvky ..........................................................9 004,00
o Dary fyzických osob ............................ 7 204,00
o Členské příspěvky 2012 ....................... 1 800,00
Úroky BÚ ...........................................................................11,59
Zúčtování fondů ..........................................................41 095,00
o Fond Mimoškolní aktivity.. ..................5 357,00
o Fond Rozvoj školy ............................. 23 738,00
o Stipendijní fond .................................. 12 000,00
Poplatky za hotovostní vklad ..................... .....................200,00
Náklady celkem..................................................... ..................................... 41 478,00
Nákupy celkem..............................................................1 867,00
o Spotřeba materiálu ............................... 1 458,00
o Pohoštění při studentských akcích .......... 409,00
Služby celkem .............................................................27 118,00
o Cestovné zaměstnanci VS HS .............. 2 277,00
o Cestovné studenti SŠ............................ 1 386,00
o Náklady na poštovné ................................. 10,00
o Náklady na inzerci školy .................... 22 352,00
o Ostatní služby....................................... 1 093,00
Ostatní náklady........................................... ................12 493,00
o Poplatky BÚ ............................................ 493,00
o Finanční podpora studentů ................. 12 000,00
Hospodářský výsledek ......................................... .....................................+8 832,59

V Olomouci 18. března 2013
Zpracovali: Ing. Jaroslav Pípal, Mgr. Jitka Dvořáková a Mgr. Petr Hlaváček
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