Přehled hospodaření Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ve školním roce 2020/21,
tj. za období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
finanční prostředky k 1. 9. 2020
příjmy za sledované období
výdaje za sledované období
závazky (viz níže)
finanční prostředky k 31. 8. 2021

209 108,27
207 423,00
199 944,86
33 990,00
182 596,41

Závazkem je nutnost uhradit fakturu za objednaný posilovací stroj. Stroj byl objednán na jaře 2021, ale k jeho dodání
a platbě faktury došlo až 19. 10. 2021.
Struktura výdajů (včetně výše uvedeného závazku) a jejich soulad s plánovaným rozpočtem:
Materiál a vybavení školy
sportovní vybavení
toaletní potřeby
odborné časopisy
knihy do knihovny (beletrie i odborná)
materiál pro HV a zkušebnu
zoo kroužek (had a rostliny)
lékárničky
Odměny, dary, soc. příspěvky
ročenka (dárek pro maturanty)
ceny za soutěže vč. studentské odborné konference
dárek pro nejlepší maturanty
soc. příspěvky
medaile pro úspěšné studenty
Akce pořádané školou
sportovní den (atletika)
food festival
sportovní činnost (startovné na Poprasku a VoBaFo)
maturity - občerstvení
konference Na pláni současnosti
akce studentského parlamentu
imatrikulace
parník GVP
maturitní vysvědčení - předávání
noc s povídkou
mediální seminář (školní časopis)
historický klub
Výdaje celkem

plán
skutečnost
150 000
58 755,00
20 000
0,00
10 000
9 540,45
5 000
1 907,00
5 000
0,00
2 000
1 449,00
1 000
30,00
80 000
20 000
30 000
30 000
15 000

83 387,00
26 939,84
27 290,00
-1 884,00
0,00

20 000
10 000
6 000
12 000
10 000
3 000
5 000
5 000
4 000
4 000
4 000
3 000
454 000

0,00
0,00
8 198,32
10 000,00
0,00
0,00
4 322,00
0,00
0,00
0,00
4 000,25
0,00
233 934,86

Poznámky
• Záporná hodnota u sociálních příspěvků je dána tím, že školní jídelna vrátila přeplatky stravného uhrazeného
spolkem rodičů třem studentům ve šk. roce 2019/20.
• Výraznější překročení výdajů kapitoly „ceny za soutěže…“ souvisí s tím, že během jarního lockdownu byla
vyhlášena „Pohybová výzva“, ke které byla zakoupena speciální trička jako ceny pro vítěze.
• Kapitola „sportovní vybavení“ nebyla vyčerpána v plné výši, protože se podařilo získat část nových strojů do
posilovny z jiných zdrojů.
• Celá řada kapitol byla čerpána jen částečně nebo vůbec v souvislosti s omezením provozu školy v důsledku
protiepidemických opatření.

