
Výroční zpráva spolku Ekofórum  

za školní rok 2021/2022 
Ve školním roce se spolek ve spolupráci s žáky, jejich zákonnými zástupci a učiteli školy podílel 

především finanční účastí na nejrůznějších aktivitách a projektech určených všem žákům Obchodní 

akademie. Seznam podpořených akcí obsahuje příloha této zprávy: Vyúčtování školního roku 

2021/2022. 

Složení výboru:  

Mgr. Štěpánka Přibylová – předsedkyně,  
Ing. Dana Smrčková – účetní,  
Ing. Blanka Babická – člen výboru. 
 
Ve sledovaném období se výbor sešel šestkrát. Jeho členové se na schůzích zaměřili na přidělování 

příspěvků na jednotlivé aktivity a projekty. Během školného roku 2021/2022 se výbor podle potřeby 

scházel také s vedením školy s cílem optimálního sladění priorit vedení s plánem výdajů z rozpočtu 

Spolku. Jednalo se zejména o podporu projektů zaměřených na prohloubení klíčových kompetencí 

žáků: především pobyty v cizojazyčném prostředí, dále na zkvalitnění sportovních aktivit žáků za 

účelem zlepšení jejich fyzické kondice a v nemalé míře na posílení přátelských vztahů mezi žáky. 

Podporou školních i volnočasových aktivit se snažíme rovněž předcházet styku s kriminalitou a 

návykovými látkami. O průběhu a důsledcích aktivit, které Spolek zaštiťuje, průběžně informujeme na 

webových stránkách školy. 

Pravidelnou součástí každé výborové schůze byla tradičně kontrola plnění plánovaného rozpočtu 

spolku. Výběr členských příspěvků probíhal v souladu se Stanovami na počátku školního roku za aktivní 

účasti třídních učitelů. Jednu z největších výdajových položek rozpočtu Spolku představoval příspěvek 

na seznamovací pobyt žáků prvních ročníků, který proběhl na počátku školního roku. Podobné akce 

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

kultury. Sami žáci je hodnotí velmi kladně. Výbor důsledně sleduje, aby vybrané příspěvky výhradně 

pokrývaly výdaje spojené s pořádáním akcí pro žáky a aby prostředky získané pořádáním plesů 

maturitních ročníků pokryly provozní výdaje sdružení a výlohy spojené s konáním maturitních zkoušek 

a odměnami úspěšným maturantům.  

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 2021/2022. 

Schváleno na výborové schůzi dne 26. 9. 2022 

 


