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Kontaktní informace 

Název spolku:    Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Zeyerova 28, Olomouc, z.s. 

Sídlo:   Zeyerova 970/28, Hodolany, 779 00  Olomouc 

IČ:   63028697 

Právní forma:  spolek 

Registrace:  Spolek vznikl 4. 11. 1991 (SRPŠ) 

spolek je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl L, vložka 880 (od 1. 1. 2014) 

Bankovní účet:  Komerční banka, a.s. 

Pobočka Olomouc, Hálkova 171/2, PSČ 779 00 

Měna : CZK 

č. ú.: 115-5186450247/ 0100 

 

Rada spolku:  Mgr. Jiří Čamach – statutární zástupce, předseda spolku 

    +420 774 740 423, jcamach@tiscali.cz 

    

Mgr. Vladimíra Lošťáková – pokladník spolku 

    +420 776 751 677, lostakova@zs-zeyerova.cz 

    

Mgr. Jaroslav Kadlec, člen 

   Jana Mišová, člen 

    misova.jana@seznam.cz 

    

Mgr. Andrea Sojková, člen 

    andysojkova@gmail.com 

 

 

Zveřejňování informací: 

 webové stránky ZŠ Zeyerova 28, Olomouc, (www. Zs-zeyerova.cz, odkaz „ O 

škole“ => „ SRPŠ“) 
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Přehled činnosti: 

 

Podpora sportovních aktivit 

Spolek finančně podpořil účast studentů v řadě sportovních soutěží. Jednalo se například o 

fotbal a lehkou atletiku. Dále spolek podpořil sportovní olympiádu školy. 

 

Podpora studijních a kulturních aktivit 

Spolek přispěl na pořádání Dne dětí a mikulášské nadílky, také předal poukázky na knihy pro 

nejlepší studenty každé třídy. Spolufinancoval vstup na koncertní, filmová či divadelní 

představení, kterých se účastnili žáci ZŠ Zeyerova. 

Současně předal část výdělku za sběr starého papíru a kaštanů do tříd dle aktivity žáků. 

 

Odborné soutěže a olympiády  

Spolek finančně podpořil účast studentů školy na odborných soutěžích a olympiádách 

(matematická, přírodopisná, zeměpisná, z českého jazyka či recitační soutěž) 

 

Exkurse a výlety 

 Spolek finančně podpořil lyžařský výcvik, stmelovací pobyt 6. tříd, školu v přírodě. 

 

Zájmové kroužky a družina 

Spolek příspěvky do družiny směřovali především na odměny, dále jsme podpořily keramický 

a turistický kroužek. 

 

Ples školy 

Spolek byl organizátorem reprezentačního plesu. Ples se konal dne 11. 2. 2017 ve 

společenském sále Slovanského domu v Olomouci. Plesu se zúčastnilo i vedení školy a 

navštívilo ho cca 300 osob z řad učitelů, rodičů a veřejnosti 

 

Další společenské aktivity 

 Spolek přispěl finančně i materiálně na pořádání Vánočního jarmarku a dětského karnevalu. 

 

 

 



Školní pomůcky 

 Spolek zakoupil desky na kreslení do výtvarné výchovy pro II. stupeň (zrušena učebna 

výtvarné výchovy), stavebnice Merkur na II. stupeň, stavebnice na I. stupeň a projektor do třídy III. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled hospodaření za období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 

 

Celkové příjmy a výdaje:   (CZK) 

 Příjmy     388.875,49  

 Výdaje      364.914,83 

 Hospodářský výsledek   + 23.960,66  

 

Celkový stav majetku 

 Finanční majetek k 1. 9. 2016  308.272,42 (pokl. 153.307 + účet 154.965,42) 

 Finanční majetek k 31. 8. 2017   332.233,08 (pokl. 141.518 + účet 190.715,08) 

 Rozdíl     +23.960,66 

  

Vybrané analytické údaje 

 Příjmy 

  Příspěvky členů  182.550,- 

  Sběr papíru  108.505,- 

  Sběr kaštanů  12.204,- 

  Ples   85.611,- 

 

 Výdaje  

  Stavebnice pro I. st. 17.160,-  

  Stavebnice pro II. st. 34.431,- 

  Desky na kreslení 8.425,- 

   Projektor  31.944,- 

  Pomůcky do TV  11.830,- 

  Lístky na představení 45.501,- 

  Knižní poukázky 10.600,- 

  Bowling  8.236,- 

  Ples   86.217,- 

Ceny a odměny  43.152,- 



Poděkování 

Spolek děkuje všem svým členům, sympatizantům a podporovatelům, kteří se na jeho práci ve 

školním roce 2016/2017 jakoukoliv formou podíleli! 

 

   

Mgr. Jiří Čamach 

Předseda SRPŠ      

 

 

 

 

 

 


