
Výroční zpráva KPŠ - Naše dítě 

za školní rok 2015/2016 
(zkrácená verze) 

 

Za školní rok 2015/2016 se z celkového počtu 100 rodičů do sdružení přihlásilo 89. 

Příjmy: Celková částka vybraná od rodičů činila 37.700 Kč. Další příjmy představovaly 

prostředky za sběr papíru, vršků a také zpětný bonus za fotografie. Dohromady tato částka 

činila 8.918,50 Kč. V současné době (červen 2016) na účtu sdružení zůstává částka 2.900 Kč. 

Vybrané členské příspěvky v jednotlivých třídách ke dni 3. 12. 2015: 

U Myšky: 15 rodičů přispělo celkovou částkou 6.400 Kč 

U Medvídka: 15 rodičů přispělo celkovou částkou 6.050 Kč 

U Sovičky: 17 rodičů přispělo celkovou částkou 7.350 Kč 

U Ježka: 11 rodičů přispělo celkovou částkou 4.700 Kč 

U Zajíčka: 13 rodičů přispělo celkovou částkou 3.900 Kč 

 

Výdaje: V říjnu se sdružení spolupodílelo na akci školky zakoupením sladkého pokladu pro 

děti – Poklad ve strašidelném parku. 

V prosinci byla sdružením realizována ve spolupráci se školkou Mikulášská akce, kdy 

z prostředků sdružení bylo uhrazeno vystoupení klaunů a zároveň nakoupeny pro děti 

bonbony a mikulášské kalendáře. 

V prosinci byl MŠ poskytnut dar ve výši 15.000,-  Kč na nákup vánočních dárků. Tato částka 

byla rozdělena poměrově, podle příspěvků v jednotlivých třídách takto: 

U Ježka: kinetický písek, deskové puzzle, stavebnice, šatní skříň-chlapeček, hra 50 báječných 

experimentů a další hračky v celkové hodnotě 2.519 Kč. 

U Medvídka: kinetický písek, Farmář Pepík, Twister, Spiro-Master, puzzle, hra Cink junior 

a další hračky v celkové hodnotě 3.047 Kč. 

U Myšky: kinetický písek, Tobogán, Lego, dřevěná dráha s vláčkem a další hračky v celkové 

hodnotě 3.038 Kč. 

U Sovičky: kreslící tabulka Frozen, tabule Mimoň, hra Na ledové kře, hra Vikingové v bouři, 

kočárek Baby Annabell, puzzle Frozen a další hračky v celkové hodnotě 4.007 Kč. 

U Zajíčka: kinetický písek, stavebnice Hvězdičky, magnetická písmena a čísla, puzzle 

Sněhurka a další hračky v celkové hodnotě 2.569 Kč. 

 

V únoru byl realizován karneval. Náklady byly obdobné jako u mikulášské akce. Opět ze 

sdružení bylo zaplaceno vystoupení klaunů a malá pozornost pro děti. 

V červnu byly z účtu sdružení zaplaceny knihy pro předškoláky ve výši 2.484 Kč. Dále byly 

zaplaceny autobusy na školní výlet ve výši 5.467 Kč a také zaplacen pronájem trampolíny, 

skákacího hradu a vystoupení klaunů při loučení s předškoláky. 

Na konci června byl školce poskytnut dar ve výši 9.000 Kč. Tato částka byla využita jako 

příspěvek na nákup polykarbonové stavebnice. 


