VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŠKOLY DORKAS o.s.
ZA ROK 2013
________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel školy Dorkas o.s. za rok 2013 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 31.12.2013 devět členů. V souladu
se stanovami má sdružení ustaveny dva orgány: řídící výbor a revizní komisi.
SPŠD je členem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
SPŠD se i v roce 2013 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:
- rozjezd studentské kavárny a čajovny ve výši 300,- Kč.
Od prosince 2013 vznikla na základě studentské iniciativy 2. ročníku studentská kavárna
a čajovna, která je pro studenty a vyučující otevřena ve školní knihovně ve dnech výuky v době
obědové přestávky.
Mimoškolní aktivity studentů se svými podněty a praktickou podporou snažila rozvíjet školní
kaplanka (pastorační pracovnice).
SPŠD v rámci podpory propagace školy Dorkas (fond RS) finančně přispělo na:
- propagaci školy v různých časopisech a webových stránkách v celkové výši 21 716,- Kč,
- cestovní náhrady při prezentaci studia formou návštěvy na Střední odborné škole
sociální v Zábřehu a na setkání mládeže sboru BJB v Brně v celkové výši 469,- Kč.
SPŠD v rámci finanční podpory studentů (fond SF) SPŠD přispělo:
-

jedné studentce na ubytování za období 01 – 06/2013 v celkové výši 7 450,- Kč
jedné studentce na ubytování za období 02 – 06/2013 v celkové výši 6.250,- Kč
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Základní údaje o hospodaření Společnosti přátel školy Dorkas o.s.
Výsledky hospodaření sdružení v roce 2013 (v Kč):
Výnosy celkem ....................................................................................... .................. ..46 022,02
 Dary a příspěvky .............................................................................. .... 7 300,00
o Dary fyzických osob ........................................................ 5 500,00
o Členské příspěvky 2013................................................... 1 800,00
 Úroky BÚ ......................................................................................... ........... 7,02
 Zúčtování fondů ............................................................................... .. 36 685,00
o Mimoškolní aktivity ........................................................... 300,00
o Rozvoj školy .................................................................. 22 685,00
o Stipendijní fond ............................................................. 13 700,00
 Tržby z prodeje materiálu ................................................... 2030,00
Náklady celkem ...................................................................................... .................. ..37 642,00
 Nákupy celkem ................................................................................ ....... 300,00
 Služby celkem .................................................................................. .. 23 005,00
o Cestovné studenti ........................................................... 469,00
o Náklady na inzerci školy........................................... 21 716,00
o Náklady na poštovné ........................................................ 20,00
o Ostatní služby ................................................................ 800,00
 Ostatní náklady ................................................................................ .. 14 337,00
o Poplatky BÚ ................................................................... 137,00
o Finanční podpora studentů ........................................ 13 700,00
o Jiné ostatní náklady........................................................ 500,00
Hospodářský výsledek ............................................................................ .................. + 8 380,02

V Olomouci 2.4.2014
Zpracovali: Ing. Jaroslav Pípal, Mgr. Jitka Dvořáková a Mgr. Petr Hlaváček
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