Revize hospodaření
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Jindřichův Hradec II
za rok 2012

Revizní komise ve složení:
Martina Petrová a
Tomáš Drnek
za přítomnosti hospodářky Růženy Tomanové provedla dne 12.3.2013 revizi hospodaření dle §10
stanov SRPŠ za období roku 2012.
Revizní komisi byly předloženy bankovní výpisy, příjmové a výdajové doklady, přijaté faktury, to vše
za období roku 2012. Hospodářka prohlásila, že účetnictví převzala až k 1.1.2012 a stávající rada
sdružení rovněž vykonává svou činnost od roku 2012. Revizní komise se tudíž zaměřila pouze na
účetní období roku 2012.
Revizní komise provedla kontrolu plnění doporučení z předchozí revizní zprávy za období 1.9.2010 až
31.8.2011.
Revizní komise se zaměřila na transparentnost účetních operací při podílu SRPŠ na (spolu)financování
akcí školy a shledala, že všechny doklady jsou v účetnictví doloženy buď v originále nebo v příslušné
kopii s tím, že podíl SRPŠ na úhradě je v některých případech vyřešen darovací smlouvou se školou.
Ke kontrole využití těchto prostředků ze strany školy nemá revizní komise SRPŠ mandát.
Z hlediska revize hospodaření se komise zaměřila na kontrolu a evidenci členských příspěvků. Členské
příspěvky jsou řádně zdokladovány na základě sdělení školy. Evidencí členu a solidaritu s nečleny se
komise nezabývala a odkazuje na výkonné orgány sdružení.
Revizní komise konstatuje, že nejsou dány pravidla hospodaření ani rozpočet na rok 2012. Z tohoto
důvodu vycházela z ustanovení stanov sdružení a obvyklé praxe při nakládání s peněžními prostředky.
Revizní komise prodiskutovala otázku schvalování výdajových dokladů a úhrady faktur a konstatovala,
že i stav, kdy nejsou výdajové doklady schváleny předsedkyní sdružení, ale toliko hospodářkou je
v souladu se stanovami SRPŠ. Hospodář je dle těchto stanov zástupcem rady sdružení jako
statutárního orgánu a je oprávněn jednat samostatně ve všech oblastech.
Veškeré výdaje revizní komise shledala oprávněné a v souladu s posláním sdružení.
SRPŠ v únoru 2012 převedla běžný bankovní účet od ČS a.s. k Waldviertler Sparkasse.
Revizní komise se domluvila s hospodářkou, že v účetnictví bude založeno prohlášení školy o způsobu
využití příp. umístění věcných darů a majetku SRPŠ.

V účetní evidenci jsou založeny účelové darovací smlouvy od sponzorů z průběhu roku 2012, které
nebyly zaúčtovány. Pořízené věci fakticky přešly do užívání školy. Dle informace od paní hospodářky
budou účtovány a zařazeny k používání (do pronájmu školy) v roce 2013.
Příjmy:
Z členských příspěvků třídy je třídním učitelům ponechána částka 50,- Kč z každého členského
příspěvku na přímé nákupy (rozhodnutím VS sdružení 2012 ve výši 50% členského příspěvku), které
budou zaúčtovány až na konci školního roku, a to i za předchozí účetní rok 2012.
Výsledovka roku 2012:
Příjmy: 59.007.12
Výdaje: 38.965,52
Rozdíl: 20.041.60 – zisk

Stav na BÚ:
Stav pokladny:

106.384,57 k 31.12.2012
2.330,-

k 31.12.2012

Doporučení 1:
Revizní komise bere na vědomí, že systém podkladních výdajových dokladů bez podpisů (při
přítomnosti prvotního účetního dokladu), jak ho paní hospodářka vede, je v souladu s jedním
z odborných názorů a je tedy v pořádku, ale poukazuje na to, že pokud SRPŠ bude do budoucna chtít
čerpat granty (zkušenost členky revizní komise je, že při čerpání grantů jsou tyto plnohodnotné
druhotné účetní doklady většinou požadované), bude nutné tento systém změnit a přizpůsobit ho
druhému odbornému názoru, který říká, že pokladní výdajové doklady musí být podepsané. (Je to pro
zjednodušení agendy např. možné vyřešit proplácením prvotních účetních dokladů pokladníka přímo
sobě.)

Doporučení 2:
Revizní komise nabyla při kontrole hospodaření také dojem, že komplikovanosti v účetní evidenci
korespondují s komplikovaností vztahů ke škole (např. nemožnost získávat některé prvotní účetní
doklady). I s ohledem na diskusi při posledním jednání rady s třídními důvěrníky by bylo zřejmě
nejvhodnější vyřešit situaci úplným předáním finančních kompetencí SRPŠ škole a ponecháním si
pouze zprostředkovatelské úlohy v komunikaci mezi rodiči a školou. Tj. škola by měla úkol vybírat od
žáků peněžní prostředky na aktivity jednotlivých tříd. A SRPŠ by s pomocí třídních důvěrníků řešilo
dotazy a připomínky rodičů, event. v případě dostatečně aktivních rodičů pořádalo pouze samostatné
akce SRPŠ (tj. mimo akce školy). Pro tyto účely by pak nebylo nutné vybírat žádný členský poplatek
nebo členský příspěvek pouze symbolický, resp. velmi nízký.

Závěr:
Hospodaření sdružení je v souladu s posláním sdružení, účetnictví je hospodářkou vedeno řádně a
objektivně zobrazuje stav hospodaření.
Hospodaření za rok 2012 bylo se ziskem 20.041,60Kč.
Nedostatky v hospodaření nebyly shledány.

