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Průvodní informace  

 

Vážení rodiče, 

Na základě dotazů k navyšování finančních příspěvků v letošním školním roce (2021/2022) 

jsme si za Waldorfské sdružení Ostrava, z.s. dovolili připravit stručný přehled čerpání 

finančních příspěvků v uplynulém školním roce 2020/2021, který byl do značné míry ovlivněn 

online výukou. Logicky se v této souvislosti množily dotazy ohledně způsobu využití 

finančních příspěvků, které hradíme za své děti.  

Navýšení finančních příspěvků pro školní rok 2021/2022 se týká pouze dětí navštěvujících 

Waldorfskou základní školu, tedy žáků 1. až 9. třídy. 

Tento materiál by měl být jakýmsi průvodcem pro ty rodiče, které zajímá, a chtějí vědět více 

o způsobu využití finančních prostředků, kterými disponuje Waldorfské sdružení 

Ostrava, z.s., potažmo mateřská, základní či střední škola, jednotlivé třídy nebo např. školní 

družina. 

Úvodem si ještě dovolím krátkou úvahu. V předchozích měsících jsme všichni prošli 

nepříjemnou zkouškou trpělivosti a odhodlání, plnou nových zkušeností a výzev, a to jak na 

straně rodičů, tak na straně pedagogů a zaměstnanců školy. Nejtvrdší zkouškou, podle 

našeho názoru, prošly naše děti. Mnohé z těchto životních zkoušek byly pro naše děti velice 

nepříjemné. To všechno nám přinesly uzavřené školy, děti sedící za obrazovkami monitorů 

a sociální distanc, ze kterého se někteří ještě doteď pořádně nevzpamatovali. To však 

nemění nic na faktu, že chod školy a zejména její rozvoj jde ruku v ruce s výší finančních 

prostředků, kterými škola disponuje. 

Pokud tedy chceme, aby se rozvíjely naše děti, je naprosto žádoucí, aby se rozvíjela i škola 

samotná. Chceme-li, aby měly děti k dispozici kvalitní hudební nástroje, musí je škola pořídit. 

Chceme-li moderní počítačovou techniku, která, ať chceme nebo ne, bude stále více a více 

součástí výuky, škola ji musí sehnat a zaplatit. A tak je to nejen s fyzickým vybavením školy, 

ale především duševním a lidským rozvojem. Je důležité, aby se učitelé neustále vzdělávali 

a doplňovali si své znalosti. 

My, ve správní radě spolku Waldorfského sdružení Ostrava, z.s., chápeme peníze (finanční 

příspěvky) jako prostředek pro rozvoj, jako něco, co může dát našim dětem „něco navíc“ a 

taktéž, aby se v naší škole mohlo uskutečňovat něco jinak – nově. Něco, co nám zřejmě na 

běžných školách chybí, a proto jsme zvolili pro své děti právě Waldorfskou školu v Ostravě 

Porubě. 

Teď tedy podrobněji k samotnému dokumentu. Při bližším prostudování může čtenář nabýt 

dojmu, že není třeba zvyšovat příspěvky, neboť třídy hospodaří s přebytky, a ne zrovna 
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malými. K tomuto A, je potřeba říct i B. Díky uzavření škol tak neproběhly prakticky žádné 

akce školy, např. Olympiáda 5. tříd, Duhové divadlo v Písku, žádné tradiční slavnosti 

s výjimkou Jánské slavnosti. A protože bývá zvykem, že si některé třídy šetří peníze do 

dalších let právě na tyto školní akce, některé třídní fondy tak hospodařily s přebytky 

finančních příspěvků. 

Proč zvyšujeme finanční příspěvky v naší škole? 

- V běžném roce jsou třídní fondy povětšinou na nule a rodiče doplácí na jednotlivé 

akce. 

- Ceny veškerých pomůcek, které dětem učitelé z fondu nakupují, se postupně a 

vytrvale zvedají, zatímco výše finančních příspěvků již několik let stagnují. 

- Škola nedisponuje dostatečnými prostředky na rozvoj, viz stručný přehled níže. 

- Ve školních fondech trvale chybí peníze na vzdělávání a osobní rozvoj pedagogů, 

které by mělo Waldorfské sdružení Ostrava, z.s. v rámci svého poslání a platných 

stanov, podporovat. 

- Výše finančních příspěvků je při celorepublikovém srovnání státních waldorfských 

škol průměrná (více tabulkový přehled). Pro představu jsme zařadili také dvě 

soukromé waldorfské školy. 

Příspěvky 1. třída 1. dítě 2. dítě 3. dítě Pozn. 

Ostrava-Přívoz 2 500 Kč 2 300 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč   

Semily   2 600 Kč 2 600 Kč 2 600 Kč   

Písek   2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč   

Pardubice   3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 
 +100 Kč vstupní 

poplatek 

Brno   3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč   

Praha-Jinonice   9 600 Kč 6 000 Kč 4 800 Kč 
 +7000 Kč vstupní 

poplatek 

Praha-Dědina   12 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 
 +2500 Kč - 3000 

Kč třídní fond 

Plzeň   13 000 Kč 13 000 Kč 13 000 Kč 
soukromá škola 

školné 

Olomouc   80 000 Kč 60 000 Kč 48 000 Kč 
soukromá škola 

školné 

Ostrava-Poruba 

(do šk. r. 2020/2021) 
3 000 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 350 Kč   

Ostrava-Poruba 

(od šk. r. 2021/2022) 
4 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč  
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Na dalších waldorfských školách jsou hrazeny finanční (členské) příspěvky měsíční formou. 

Například v Liberci jsou příspěvky hrazeny 1 500 Kč/měsíc pro prvního zákonného zástupce, 

druhý zákonný zástupce hradí 200 Kč/rok. K tomu jsou hrazeny rodiči v Liberci hrazeny další 

příspěvky, které rodiče hradí do třídního fondu. Výše tohoto finančního příspěvku je přímo 

závislá na aktuálních potřebách třídy a hradí se z něj zejména pomůcky a potřeby specifické 

pro waldorfskou výuku jako např. sešity, voskové bločky, potřeby pro akvarelové malování 

a materiály pro pracovní činnosti, výtvarné potřeby nebo přírodní materiály, ale také 

dopravné na výlety a vstupy.  

Níže v textu můžete nalézt některé náměty od pedagogů, které získali na různých 

seminářích, kterými prošli. Jsou to náměty, jak by naše škola mohla vypadat, aby se v ní děti 

i učitelé cítili lépe. Prostředí školy je velice důležitou součástí waldorfského vzdělávání. Naše 

škola má výborné předpoklady pro to ji změnit, ale v rozpočtu školy prostředky na její 

úpravu nejsou. Je třeba hledat zdroje jinde. Jednou z cest jsou granty, o které aktuálně 

kolegium ZŠW i SOŠW usiluje, ale také finanční i faktická pomoc rodičů. 

Naši učitelé se celoročně, a ve svém volném čase (někteří týden ročně, jiní jeden víkend 

měsíčně po dobu 3 let) vzdělávají ve waldorfských seminářích a speciálních kurzech, což je 

nezbytné pro naplňování waldorfských principů vzdělávání. 

Inspirace a tipy na rozvoj W-školy, které vzešly jak od rodičů, tak od pedagogického sboru 

(kolegia). 

I. Materiály pro vlastní tvorbu (nebo s pomocí rodičů) ke zvelebení školy: 

- mozaikové obklady místo výmalby 

- dřevěné lavičky 

- zvelebení neútulného koutku v šatnách 

- ručně vyráběné kliky 

- dřevěné nepravidelné lišty na tabule 

- výmalba školy 

- rámy na obrazy 

II. Vybavení školy, které by učitelé měli rádi ve škole, ale svépomocí vyrobit nelze: 

- úprava přízemní rozlehlé chodby pro trávení přestávek pro děti 

- stojany na reproduktory (reproduktory patří WSO) 

- vybavení hudebny: džembe, lyry, gong 

- kvalitní fotoaparát, 

- Bluetooth reprodutory 
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Waldorfské vzdělávání pro učitele realizované v letošním školním roce 

- Waldorfský učitel – základní kurz – měl by absolvovat každý waldorfský učitel (3-letý, 

roční poplatek 14 000 Kč) . V letošním školním roce absolvují dva učitelé. 

- Studium eurytmie – škola zatím nemá vystudovanou eurytmistku! (tříleté – víkendy 

jednou měsíčně s týdenním závěrečným seminářem). V letošním školním roce 

absolvuje jeden pedagog. 

- Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech (červenec 2022) – kurzovné je 4 000 Kč 

na učitele. Ve školním roce 2021 se účastnilo 17 pedagogů naší školy. 

- Interní setkání waldorfských učitelů (listopad 2021) – metodický víkend, předpokládá 

se účast cca 10 pedagogických pracovníků. 

- Podpůrná pedagogika (říjen 2021 – červenec 2022, víkendy jednou měsíčně 

s týdenním závěrečným seminářem). V letošním školním roce absolvují 3 učitelé. 

- Další specializované semináře během roku, které organizuje Akademie waldorfské 

pedagogiky Akademie waldorfské pedagogiky – vzdělávání, podpora, výzkum 

(awaldorf.cz) 

Dále v textu tohoto dokumentu naleznete přehled čerpání finančních příspěvků jednotlivých 

tříd, ročníků, školy atd.  

Děkujeme Vám za pozornost a chuť věnovat se této problematice. Má-li někdo zájem se 

věnovat více této oblasti a pravidelně informovat ostatní, velice rádi uvítáme další aktivní 

rodiče. 

Za Waldorfské sdružení Ostrava, z.s. 

Jan Krejzek 

Člen správní rady WSO  

http://www.awaldorf.cz/
http://www.awaldorf.cz/
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Mateřská škola s waldorfskými prvky 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích na MŠWP vybráno 85.600,- Kč. 

- Z celkové sumy 85.600,- Kč bylo 90 % prostředků převedeno do fondu MŠWP, což 

činilo celkových 77.040,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 31.087,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu MŠWP za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 108.127,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní potřeby, 

výtvarné potřeby, textilní materiál a pomůcky k tvoření, nářadí a nože do dílny, 

provozní potřeby a materiál, suroviny na pečení, vánoční dekorace aj. 

školní potřeby, výtvarné 

potřeby, textilní materiál a 

pomůcky k tvoření, nářadí a 

nože do dílny, 

Z celkové částky 108.127,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 37.887,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu MŠWP činili 

výdaje v této oblasti cca 

35,0 % 

Suroviny na pečení, 

občerstvení aj. 

Z celkové částky 108.127,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 1.130,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu MŠWP činili 

výdaje v této oblasti cca 

1,1 % 

Školní pomůcky mercurius, 

provozní potřeby do tříd a 

materiál, nářadí a nože do 

dílny, vánoční dekorace aj. 

Z celkové částky 108.127,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 43.236,8,- 

Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu MŠWP činili 

výdaje v této oblasti cca 

40,0 % 

Zůstatek ve fondu MŠWP tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 25.873,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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Základní škola Waldorfská 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích na ZŠW vybráno 503.200,- Kč. 

- Z celkové sumy 503.200,- Kč bylo 20 % prostředků převedeno do fondu ZŠW, což 

činilo celkových 100.640,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní potřeby, 

vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, propagační materiál, provozní 

potřeby a materiál, různé odměny pro děti v rámci dětského dne, pronájmy jiných 

prostor, účetnictví atd. 

Školní pomůcky, technické 

vybavení, knihy aj. 

Z celkové částky 100.640,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 16.591,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu ZŠW činili výdaje 

v této oblasti cca 16,5 % 

Propagační materiál, 

účetnictví, odměny pro děti 

Z celkové částky 100.640,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 43.677,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu ZŠW činili výdaje 

v této oblasti cca 43,4 % 

Vzdělávací kurzy, pronájmy 

aj. 

Z celkové částky 100.640,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 51.365,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu ZŠW činili výdaje 

v této oblasti cca 51,0 % 

Zůstatek ve fondu ZŠW tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

- 10.992,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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Střední odborná škola Waldorfská 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích na SOŠW vybráno 80.089,- Kč. 

- Z celkové sumy 80.089,- Kč bylo 20 % prostředků převedeno do fondu SOŠW, což 

činilo celkových 16.018,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány tyto položky: meditativní 

prohloubení, knihy pro žáky zapojené do projektu, odměna za divadelní představení 

a kurzovné v Semilech. 

Kurzovné v Semilech 

Z celkové částky 16.018,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 8.000,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu SOŠW činili 

výdaje v této oblasti cca 

49,9 % 

Ostatní uvedené položky 

Z celkové částky 16.018,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 5.407,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu SOŠW činili 

výdaje v této oblasti cca 

33,8 % 

Zůstatek ve fondu SOŠW tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 2.611,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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Družina ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích do Družiny ZŠW vybráno 17.800,- Kč. 

- Z celkové sumy 17.800,- Kč bylo 90 % prostředků převedeno do fondu Družiny ZŠW, 

což činilo celkových 16.020,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 10.305,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu Družiny ZŠW za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 

26.325,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména závěsy, papírenské 

zboží, společenské a edukativní hry, kameny narození, občerstvení pro děti, kurzovné 

v Semilech aj. 

závěsy, papírenské zboží, 

společenské a edukativní 

hry, kameny narození, 

občerstvení pro děti, 

kurzovné v Semilech 

Z celkové částky 

26.325,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

20.707,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu Družiny ZŠW činili 

výdaje v této oblasti cca 

78,7 % 

Zůstatek ve fondu ZŠW tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 5.618,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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1. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 1. třídě ZŠW vybráno 72.000,- Kč. 

- Z celkové sumy 72.000,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 1. třídy, což 

činilo celkových 50.400,- Kč. V průběhu školního roku byly po dohodě s třídním 

učitelem vybrány mimořádné dary ve výši 5.700,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 1. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 56.100,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména pastelky, obaly, nůžky, 

strouhátka, sešity, štětce, dále školní pomůcky typu textilního materiálu, galanterie, 

jehlice, špachtle, laminovací fólie, zvonkohra aj. 

- Velkými investice v 1. třídě dále bývají voskovky, bločky, pořízení pentatonické flétny 

pro každého žáka, sešity lemniskáta, akvarelový papír. 

- Dále byly zakoupeny různé potřeby pro výrobu např. vánočních ozdob, atd., rovněž 

občerstvení pro děti. 

Mercurius, lemniskáta, 

flétny, akvarelový papír 

Z celkové částky 56.100,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 38.962,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 1. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

69,5 % 

pastelky, obaly, nůžky, 

strouhátka, sešity, štětce, 

dále školní pomůcky typu 

textilního materiálu, 

galanterie, jehlice, špachtle, 

laminovací fólie, zvonkohra 

Z celkové částky 56.100,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 16.328,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 1. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

29,1 % 

Knihy, vánoční tvorba, 

občerstvení 

Z celkové částky 56.100,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 5.870,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 1. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

10,5 % 

Zůstatek ve fondu 1. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

- 5.060,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



11 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

2. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 2. třídě ZŠW vybráno 55.000,- Kč. 

- Z celkové sumy 55.000,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 2. třídy, což 

činilo celkových 38.500,- Kč. V průběhu školního roku byly vybrány mimořádné dary 

ve výši 620,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem – 100,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 2. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 39.020,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména psací potřeby, obaly, 

sešity, papíry, školní pomůcky typu textilního materiálu, galanterie, materiál pro 

tvoření, papírové kapesníky aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, mercurius barvy a křídy a 

knihy za vysvědčení. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti a další materiál 

jako např. zahradní substrát, poškozená plachta. 

psací potřeby, obaly, sešity, 

papíry, školní pomůcky typu 

textilního materiálu, 

papírové kapesníky aj. 

Z celkové částky 39.020,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 7.307,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 2. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

18,7 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

mercurius barvy a křídy a 

knihy za vysvědčení 

 

Z celkové částky 39.020,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 11.935,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 2. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

30,6 % 

Knihy, vánoční tvorba, 

občerstvení 

Z celkové částky 39.020,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 2.346,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 2. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

6,0 % 

Zůstatek ve fondu 2. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 17.432,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



12 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

3. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 3. třídě ZŠW vybráno 59.850,- Kč. 

- Z celkové sumy 59.850,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 3. třídy, což 

činilo celkových 41.895,- Kč. V průběhu školního roku byly vybrány mimořádné dary 

ve výši 50,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 10.562,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 3. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 52.507,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména psací potřeby, obaly, 

sešity, papíry, školní pomůcky, textilní materiál, galanterie, materiál pro tvoření, 

vybavení třídy, květiny, fixy na tabuli, dekorace, lepidla, tuše, antistresové 

omalovánky, kreslící kartony, překližka, baterie aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, psací potřeby mercurius a 

knihy za vysvědčení, se kterými děti pracují ve 4. třídě. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti – lízátka, sušené 

ovoce, zmrzlina, narozeninové dárečky, trička a barvy na textil, hlavolamy, a dále 

např. materiál a suroviny pro epochu ze zrna chléb aj. 

školní pomůcky, textilní 

materiál, materiál pro 

tvoření, vybavení třídy, 

květiny, fixy na tabuli, 

dekorace, lepidla, tuše, 

antistresové omalovánky aj. 

Z celkové částky 52.507,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 16.606,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 3. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

31,6 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

psací potřeby mercurius a 

knihy za vysvědčení 

Z celkové částky 52.507,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 18.674,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 3. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

35,6 % 

občerstvení pro děti 

(lízátka, sušené ovoce, 

zmrzlina aj.), narozeninové 

dárečky, trička a barvy na 

textil, hlavolamy, materiál a 

suroviny pro epochu ze 

zrna chléb aj. 

Z celkové částky 39.020,- 

Kč bylo v této oblasti 

profinancováno 9.361,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 3. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

17,8 % 

Zůstatek ve fondu 3. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 7.866,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 



13 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

4. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 4. třídě ZŠW vybráno 51.850,- Kč. 

- Z celkové sumy 51.850,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 4. třídy, což 

činilo celkových 36.295,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 6.230,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 4. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 42.525,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména psací potřeby, obaly, 

sešity, papíry, školní pomůcky, materiál pro tvoření, kreslící kartony aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, psací potřeby mercurius, 

knihy pro společné čtení, výukový program včelí stezka, vstupné do ZOO, Landek, 

Ostravský hrad, věž ostravská radnice, buzoly aj. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti – nanuky, různé 

ořechy a jiné pochutiny. 

školní pomůcky, textilní 

materiál, materiál pro 

tvoření, vybavení třídy, 

květiny, fixy na tabuli, 

dekorace, lepidla, tuše, 

antistresové omalovánky aj. 

Z celkové částky 

42.525,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

6.387,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 4. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

15,0 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

psací potřeby mercurius a 

knihy za vysvědčení, 

výukové programy, knihy 

pro společnou četbu, 

buzoly, vstupné ZOO aj. 

Z celkové částky 

42.525,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

33.480,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 4. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

78,7 % 

občerstvení pro děti 

(lízátka, sušené ovoce, 

zmrzlina aj.), narozeninové 

dárečky, jídlo pro přespání, 

aj. 

Z celkové částky 

42.525,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

2.809,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 4. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

6,6 % 

Zůstatek ve fondu 4. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

- 151,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



14 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

5. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 5. třídě ZŠW vybráno 54.850,- Kč. 

- Z celkové sumy 54.850,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 5. třídy, což 

činilo celkových 38.395,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 48.499,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 5. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 86.894,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména psací potřeby, obaly, 

sešity, papíry, školní pomůcky, rámečky na fotografie, materiál pro tvoření, 

trojúhelníky, úhloměry, tuše, akvarelové papíry aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, jehlice fi. Stoklasaa 

exkurze v ZOO vstup do Národního muzea v Přírodě a Golf parku Lhotka. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti, oběd v 

„řízkárně“ aj. 

psací potřeby, obaly, sešity, 

papíry, rámečky na fotky, 

materiál pro tvoření, 

trojúhelníky, úhloměry, 

tuše, akvarelové papíry aj. 

Z celkové částky 

86.894,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

12.453,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 5. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

14,3 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

jehlice fi. Stoklasa, exkurze 

v ZOO, Národním muzeu 

v Přírodě a Golf parku 

Lhotka 

Z celkové částky 

86.894,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

10.813,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 5. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

12,4 % 

občerstvení pro děti, oběd 

v řízkárně aj. 

Z celkové částky 

86.894,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

3.909,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 5. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

4,5 % 

Zůstatek ve fondu 5. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 59.719,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



15 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

6. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 6. třídě ZŠW vybráno 47.200,- Kč. 

- Z celkové sumy 47.200,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 6. třídy, což 

činilo celkových 33.040,- Kč. V průběhu školního roku byly vybrány mimořádné dary 

ve výši 200,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 44.828,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 6. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 78.068,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní pomůcky, 

materiál pro tvoření a skupinové vaření, stužky, dřevěný materiál na výrobu mečů, 

překližka, barva, látka na rytířské šaty, různá galanterie aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, psací potřeby fi. 

mercurius, pobyt na hradě a cestovné. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti. 

školní pomůcky, materiál 

pro tvoření a skupinové 

vaření, stužky, dřevěný 

materiál na výrobu mečů, 

překližka, barva, látka na 

rytířské šaty, různá 

galanterie aj. 

Z celkové částky 

76.068,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

8.436,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 6. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

11,1 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

psací potřeby fi. mercurius, 

pobyt na hradě a cestovné 

Z celkové částky 

76.068,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

14.509,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 6. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

19,1 % 

občerstvení pro děti 

Z celkové částky 

76.068,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

904,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 6. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

1,2 % 

Zůstatek ve fondu 6. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 54.219,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



16 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

7. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 7. třídě ZŠW vybráno 61.850,- Kč. 

- Z celkové sumy 61.850,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 7. třídy, což 

činilo celkových 43.295,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 10.147,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 7. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 53.442,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní pomůcky, obaly, 

kartony, časopisy, vánoční dekorace, materiál pro tvoření, různá galanterie aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, pokojových rostlin, dále pak jízdné vlak, 

autobus, vstupné do jeskyně, muzea, sešity lemniskáta, kompasy, akvarijní ryby, 

krmení, kemp stany, šlapadla aj. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti. 

školní pomůcky, obaly, 

kartony, časopisy, vánoční 

dekorace, materiál pro 

tvoření, různá galanterie aj. 

Z celkové částky 

53.442,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

6.441,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 7. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

12,1 % 

závěsy, pokojové květiny, 

jízdné vlak, autobus, 

vstupné do jeskyně, muzea, 

sešity lemniskáta, kompasy, 

akvarijní ryby, krmení, kemp 

stany, šlapadla aj. 

Z celkové částky 

53.442,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

29.993,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 7. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

56,1 % 

občerstvení pro děti 

Z celkové částky 

53.442,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

5.770,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 7. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

10,8 % 

Zůstatek ve fondu 7. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 11.238,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



17 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

8. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 8. třídě ZŠW vybráno 51.250,- Kč. 

- Z celkové sumy 51.250,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 8. třídy, což 

činilo celkových 35.875,- Kč.  

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 23.808,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 8. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 59.683,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména pomůcky a materiál 

pro tvoření, brusný papír, látky, nitě aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity, rýsovací potřeby, exkurze do ZOO a 

únikové hry. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti. 

pomůcky a materiál pro 

tvoření, brusný papír, látky, 

nitě aj. 

Z celkové částky 

59.683,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

3.195,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 8. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

5,4 % 

závěsy, sešity, rýsovací 

potřeby, exkurze do ZOO a 

únikové hry 

Z celkové částky 

59.683,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

15.396,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 8. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

25,8 % 

občerstvení pro děti 

Z celkové částky 

59.683,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

549,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 8. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

0,9 % 

Zůstatek ve fondu 8. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 40.543,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



18 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

9. třída ZŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 9. třídě ZŠW vybráno 49.350,- Kč. 

- Z celkové sumy 49.350,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 9. třídy, což 

činilo celkových 34.545,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 22.629,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 9. třídy za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 57.174,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní pomůcky, 

nůžky, rýsovací potřeby, obaly, lenochy, SCIO testy, materiál pro tvoření, různá 

galanterie laminovací folie, mastek na dárky, hrnky, barva na textil aj. 

- Většími položkami bylo pořízení závěsů, sešity lemniskáta, rychlovazače, plátno a 

jehly na šití, den dětí, exkurze v ZOO, úniková hra, trička a mikiny, ročenka aj. 

- Dále bylo hrazeno z prostředků třídního fondu občerstvení pro děti. 

školní pomůcky, nůžky, 

rýsovací potřeby, obaly, 

lenochy, SCIO testy, 

materiál pro tvoření, různá 

galanterie laminovací folie, 

mastek na dárky, hrnky, 

barva na textil, květiny pro 

učitele aj. 

Z celkové částky 

57.174,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

11.314,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 9. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

19,8 % 

závěsy, sešity lemniskáta, 

psací potřeby fi. mercurius, 

pobyt na hradě a cestovné 

Z celkové částky 

57.174,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

41.336,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 9. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

72,3 % 

občerstvení pro děti 

Z celkové částky 

57.174,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

4.812,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 9. třídy činili 

výdaje v této oblasti cca 

7,3 % 

Zůstatek ve fondu 9. třídy tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

- 288,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



19 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

1. ročník SOŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 1. ročníku vybráno 16.500,- Kč. 

- Z celkové sumy 16.500,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 1. ročníku, 

což činilo celkových 11.550,- Kč. V průběhu školního roku byly vybrány mimořádné 

dary ve výši 1.000,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 1. ročníku za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 

12.550,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány zejména školní potřeby, 

vánoční dekorace, občerstvení pro studenty, fotografie, vstupné do ZOO aj. 

školní potřeby, vánoční 

dekorace, občerstvení pro 

studenty, fotografie, 

vstupné do ZOO aj. 

Z celkové částky 12.550,- Kč 

bylo v této oblasti 

profinancováno 4.218,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 1. ročníku činili 

výdaje v této oblasti cca 

33,6 % 

Zůstatek ve fondu 1. ročníku tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 8.332,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

2. ročník SOŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 2. ročníku vybráno 32.000,- Kč. 

- Z celkové sumy 32.000,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 2. ročníku, 

což činilo celkových 22.400,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 228,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 2. ročníku za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 

22.628,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány potřeby na Mikuláše, třídní 

výlet, lepidla, exkurze na Landek a jídlo na Landeku. 

potřeby na Mikuláše, třídní 

výlet, lepidla, exkurze na 

Landek a jídlo na Landeku 

Z celkové částky 

22.628,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

5.650,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 2. ročníku činili 

výdaje v této oblasti cca 

25,0 % 

Zůstatek ve fondu 2. ročníku tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 16.978,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 

  



21 | S t r á n k a  

09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

3. ročník SOŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 3. ročníku vybráno 20.500,- Kč. 

- Z celkové sumy 20.500,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 3. ročníku, 

což činilo celkových 14.350,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 6.455,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 3. ročníku za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 

20.805,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány realizace divadelního projektu, 

fotky a kytice. 

realizace divadelního 

projektu, fotky a kytice. 

Z celkové částky 

20.805,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

6.266,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 3. ročníku činili 

výdaje v této oblasti cca 

30,1 % 

Zůstatek ve fondu 3. ročníku tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 14.539,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 
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09/2021 

Zpracoval: Jan Krejzek 

4. ročník SOŠW 

- Za šk. r. 2020/2021 bylo na příspěvcích v 4. ročníku vybráno 10.000,- Kč. 

- Z celkové sumy 10.000,- Kč bylo 70 % prostředků převedeno do fondu 4. ročníku, 

což činilo celkových 7.000,- Kč. 

- Převod z předešlého školního roku skončil hospodařením se zůstatkem 13.896,- Kč. 

- V součtu bylo ve fondu 4. ročníku za školní rok 2020/2021 vybráno celkem 

20.896,- Kč. 

- Z této částky byly v daném školním roce financovány maturitní stužky, pamětní 

medaile, květiny, kelímky a tácky na večírek, občerstvení a odměny pro studenty. 

maturitní stužky, pamětní 

medaile, květiny, kelímky a 

tácky na večírek, 

občerstvení a odměny pro 

studenty 

Z celkové částky 

20.896,- Kč bylo v této 

oblasti profinancováno 

17.932,- Kč 

z celkové částky převedené 

do fondu 4. ročníku činili 

výdaje v této oblasti cca 

85,8 % 

Zůstatek ve fondu 4. ročníku tak ve školním roce 2020/2021 skončil hospodařením 

s přebytkem 2.964,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny) 

 


