Revize pokladny SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Jindřichův Hradec II
ke dni 8.6.2015

Na základě podnětu vedení sdružení byla dne 2.6.2015 svolána revizní komise.
Revizní komise se sešla pouze ve složení Martina Petrová a provedla šetření ve dnech 2.- 8.6.2015.
Člen revizní komise, pan Kučera neměl čas se revize pokladny zúčastnit.
Revizní komise byla svolána předsedkyní sdružení a hospodářkou sdružení na základě podnětu auditu
hospodaření Základní školy Jindřichův Hradec II, který vznikl při schůzce dne 2.6.2015 a při kterém
vznikly pochybnosti o řádném hospodaření ředitele školy Mgr. Sváčka s pokladnou SRPŠ, kterou měl
na základně v minulosti ověřených postupů nakládání s pokladnou k dispozici.
Předsedkyně paní Hrádková převzala od pana ředitele Mgr. Sváčka ve dnech 2.- 8.6.2015 účetní
doklady a hotovost, jejíž stav je ke dni 8.6.2015 suma 3.348,- Kč a je v úschově u paní Hrádkové pro
případné proplácení dalších dokladů.
Doporučení 1:
Hospodářka sdružení paní Nováková i předsedkyně sdružení paní Hrádková upozorňovaly Mgr.
Sváčka již delší dobu opakovaně, že je nutné uložit pokladní hotovost z vybraných členských
příspěvků na bankovní účet. Paní hospodářka ho navíc upozorňovala, že je nutné zavést pokladní
deník. Revizní komisi bylo toto sděleno až při této revizi pokladní hotovosti. Revizní komise proto
doporučuje, aby byl zvolen pokladník z řad SRPŠ, který zajistí včasné převzetí vybraných členských
příspěvků od třídních učitelů a jejich uložení na bankovní účet sdružení a který bude proplácet
náklady SRPŠ pouze oproti předloženým daňovým dokladům a bude si držet hotovost pokladny
v maximální výši 5.000,- Kč. S tímto pokladníkem potřeba uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti.
Doporučení 2:
Dle doporučení hospodářky paní Novákové je vhodné, aby revizní komise prováděla revizi pokladny
plánovaně 2x ročně, a to k datu 30.6. a k datu 31.12. Současná revizní komise se tímto doporučením
bude řídit a doporučuje to případně i nově zvolené revizní komisi.
Závěr:
Stav pokladny k 8.6.2015 je v souladu se stavem pokladny v účetnictví sdružení a je tudíž v pořádku.

Za Revizní komisi SRPŠ při Základní škole Jindřichův Hradec II zapsala dne 9.6.2015:

Martina Petrová

