Spolek přátel G a SOŠ Chodov
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
(září 2016 - srpen 2017)
Stav finančních prostředků k 1. 9. 2016
26 944,00 Kč pokladna
29 790,74 Kč účet
56 734,74 Kč celkem
Příjmy za školní rok 2016/2017:
343 178,00 Kč celkem
se skládají převážně z:
64 544,00 Kč z příspěvků členů
32 768,00 Kč sponzorské dary škole
90 915,00 Kč sponzor. dary a prodané vstupenky na maturitní plesy
příjmy na úhradu soutěží (Zlatý list) a vrácené jízdné ze
6 611,00 Kč
soutěží
78 000,00 Kč příjmy na úhradu lyžařského kurzu
10 000,00 Kč příjmy pro žáky (Sdružení TEREZA pro Ekotým)
Výdaje za školní rok 2016/2017:
372 177,00 Kč celkem
a hrazeno bylo následující:
90 915,00 Kč výdajů na maturitní plesy
úhrady dopravy na výlety, exkurze. ... (Ukliďme si svět, šk.
7 750,00 Kč
výlety)
pořízení věcí - 4 ks zámků na šatní skříňky pro zapůjčení
34 208,00 Kč žákům; 100 ks lžiček a 4 misky pro třídy a maturitní
zkoušky; pracovní sešity a učebnice žákům
3 200,00 Kč příspěvky žákům - testování žáků
78 000,00 Kč lyžařské kurzy
příspěvky na soutěže - vědomostní (přírodopisné,
28 791,00 Kč
matematické,...), sportovní, PišQworky, Náboj ...

10 336,00 Kč

příspěvky žákům na akce školy (pasování G1, přednáška
Prokrastinace, Cesta do hlubin studia CHE, projektové dny,
Vánoce s GaSOŠ, Nej učitel, simulace soudního procesu,
pojištění žáků při zájezdu do Německa)

27 151,00 Kč

odměty pro žáky za prospěch

5 815,00 Kč
2 238,00 Kč
2 411,00 Kč
2 500,00 Kč
1 342,00 Kč
17 180,00 Kč
Shrnutí:
56 734,74 Kč
343 178,00 Kč
372 177,00 Kč
27 735,74 Kč

poplatky související s chodem Spolku (zpracování účetnictví,
pronájem, tiskopisy, cestovné spojené s účetnictvím ...)
spolupráce se školou v Tirschenreuthu - občerstvení
soutěžících žáků
projekt Edison (občerstvení a bowling pro stážisty, proj. den
seznámení s ČR)
členský příspěvek (Hospod. a soc. rada Sokolovska)
výstavy škol, prezentace školy
výdaje ze Sdružení TEREZA (minizoo, pytle na odpadky,
ceny olymp. BIO, trička, sušenky pro účastníky akce,
občerstvení ekotýmu, dorty a váha k soutěži Ukliďme si svět)
a AV-Media výhra v soutěži PEG1 - Hoá
zůstatek z loňského roku
plus příjmy
mínus výdaje
stav k 31. 8. 2017

Zpracovala: 23. 10. 2017, Pechová

