
Výroční zpráva spolku Ekofórum  

za šk. r. 2020/2021 

 
V důsledku hygienických a protiepidemických opatření byla činnost spolku v uvedeném období značně 

omezena. Spolek se ve spolupráci s žáky, jejich zákonnými zástupci a učiteli školy podílel především 

finanční účastí zejména v červnu na aktivitách a projektech určených všem žákům Obchodní akademie. 

Výčet podpořených akcí obsahuje příloha této zprávy: Vyúčtování šk. roku 2020/2021.  

Složení výboru:  

Mgr. Štěpánka Přibylová – předsedkyně,  
Ing. Dana Smrčková – účetní,  
Ing. Čeněk Celer – člen výboru. 
 
Ve sledovaném období se výbor sešel čtyřikrát. Na poradách se jeho členové převážně zabývali 

přidělováním příspěvků na plánované aktivity a projekty. Výbor důsledně sleduje, aby vybrané 

příspěvky výhradně pokrývaly výdaje spojené s pořádáním akcí pro žáky.  Ve sledovaném období se 

výbor sešel také s vedením školy za účelem optimálního sladění priorit vedení s plánem výdajů  

z rozpočtu spolku. Jednalo se zejména o podporu projektů zaměřených na prohloubení kompetencí 

žáků: především zkvalitnění sportovních aktivit žáků s cílem zlepšení jejich fyzické kondice. Podporou 

těchto školních i volnočasových aktivit se předcházelo  kriminalitě a užívání návykových látek 

O průběhu a výsledcích aktivit, které Spolek zaštiťuje, informujeme na webových stránkách školy. 

Pravidelnou součástí každé výborové schůze byla tradičně kontrola plnění plánovaného rozpočtu 

sdružení. K některým odchylkám došlo v důsledku potřeby podpory neplánovaných akcí. Jednou 

z těchto akcí byly výdaje za právní služby, kdy spolek podal přihlášku pohledávky do insolvenčního 

řízení (letenky od ČSA – poznávací zájezd Petrohrad). Výběr členských příspěvků probíhal v souladu se 

Stanovami na počátku školního roku za aktivní účasti třídních učitelů. Jednu z největších výdajových 

položek rozpočtu sdružení tvořili výroba ISIC karet pro žáky 1. ročníku a příspěvek na seznamovací 

pobyt žáků prvních ročníků, který probíhá na počátku školního roku - první zářijový týden. Tyto akce 

jsou považovány za velmi přínosné pro formování třídních kolektivů a vytvoření jejich odpovídající 

kultury. Žáci považují akci za velmi zdařilou. Po uvolnění hygienických a protiepidemických opatření v 

červnu v rámci projektového týdne se zúčastnili téměř všichni žáci jednoho z pořádaných kurzů - 

vodáckého, sportovního, či zážitkového. Spolek se také na konci školního roku finančně spolupodílel 

na mnoha kulturních akcích pro naše žáky.  

Spolek je organizací otevřenou všem rodičům žáků Obchodní akademie. Těšíme se na ochotné rodiče, 

kteří chtějí Ekofóru pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci akcí a projektů. 

 

Přílohou této zprávy je Vyúčtování školního roku 2020/21. 

Schváleno na výborové schůzi dne 20. 9. 2021 


