Výroční zpráva o činnosti
Společnosti přátel školy Dorkas o.s.
za rok 2014
________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel školy Dorkas o.s. za rok 2014 je zpracována
na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Základní údaje o spolku
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
Právní forma: spolek
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7197
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 24. srpna 2006 (datum registrace občanského sdružení na Ministerstvu vnitra ČR,
pod č.j. VS/1-1/64 943/06-R)
Statutární orgán:
 předseda řídícího výboru
 místopředseda řídícího výboru
Členové řídícího výboru
 Mgr. Petr Hlaváček – předseda
 Mgr. Jitka Dvořáková – místopředseda
 Ing. Jaroslav Pípal – hospodář
Členové revizní komise
 Marta Pípalová
 Bc. Lenka Staňková, DiS.
Přehled činnosti
Společnost přátel školy Dorkas o.s. (dále jen spolek) měla k 31.12.2014 devět členů. V souladu
se stanovami má spolek ustaveny dva orgány: řídící výbor a revizní komisi.
Spolek je členem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
Spolek se v roce 2014 zaměřil na naplňování dvou ze svých hlavních cílů:
- podpora školních a mimoškolních aktivit školy Dorkas,
- propagace a prezentace školy Dorkas.
Spolek v rámci podpory mimoškolních aktivit studentů (fond MA) finančně přispěl na:
- na vánoční výzdobu školy 671,- Kč a příspěvek na občerstvení při Christmas Party
350,- Kč,
- cestovní náhrady při prezentaci studia formou návštěv na Střední odborné škole sociální
v Zábřehu a na Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole Svaté Anežky České
v Odrách v celkové výši 465,- Kč,
- na zajištění adaptačního kurzu, který probíhal v měsíci září 2014 pro 1. ročník, se
podíleli studenti z vyšších ročníků – uhrazení rozdílu nákladů a výnosů za zajištění
kurzu (ubytování, stravování, cestovné) ve výši 900,- Kč a příspěvek na zajištění
materiálu pro společné aktivity ve výši 528,- Kč.
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SPŠD v rámci podpory propagace školy Dorkas (fond RS) finančně přispělo na:
- propagaci školy v různých časopisech a webových serverech v celkové výši 13 626,- Kč,
Základní údaje o hospodaření Společnosti přátel školy Dorkas o.s.
Výsledky hospodaření sdružení v roce 2014 (v Kč):
Výnosy celkem ....................................................................................... .................. ..20 945,01
 Dary a příspěvky .............................................................................. .... 4 200,00
o Dary fyzických osob ................................................... 2 400,00
o Členské příspěvky 2014 .............................................. 1 800,00
 Úroky BÚ ......................................................................................... ........... 5,01
 Zúčtování fondů ............................................................................... .. 16 540,00
o Mimoškolní aktivity.................................................... 2 914,00
o Rozvoj školy ............................................................. 13 626,00
o Stipendijní fond.................................................................. 0,00
Náklady celkem ..................................................................................... .................. ..16 650,00
 Nákupy celkem ................................................................................ .... 1 021,00
 Služby celkem .................................................................................. .. 14 117,00
o Cestovné studenti ........................................................... 465,00
o Náklady na inzerci školy........................................... 13 626,00
o Náklady na poštovné ........................................................ 26,00
 Ostatní náklady ................................................................................ .... 1 512,00
o Poplatky BÚ ..................................................................... 84,00
o Jiné ostatní náklady...................................................... 1428,00
Hospodářský výsledek .......................................................................... .................. + 4 295,01

V Olomouci, 17. března 2015

Zpracovali: Ing. Jaroslav Pípal a Mgr. Petr Hlaváček
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