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Historie a poslání:

Spolek vznikl v roce 2Ot4 v Děčíně z původního občanského sdružení za účelem:

1. Hájit práva žáků studujících na Střednízdravotnické škole, Děčín (dále jen ,,škola").

2. Aktivně pomáhat škole připlnění jejího poslání.

3. Podporovat kulturnía společenské akce školy související se vzděláváním, studiem a osobnostním
rozvojem žáků školy.

4. Podporovat partnerství s dalšími školami.



Zpráva o činnosti spolku v roce 2O2l

V roce 2021 hospodařil spolek Střední zdravotnická škola Děčín, z.s. se ziskem 28 090 Kč, což je dáno
především skutečností, že kvůli pandemii Covid19 nebylo možné pořádat většinu akcí, které bývají

hrazeny z prostředků spolku. Neuskutečnila se většina běžně pořádaných soutěží a stáži, nekonaly se

ani exkurze. Příjmy za rok 2021 tvořily členské příspěvky (12 900 Kč) a ostatní dary fyzických osob
(43 2OO Kč). Vzhledem k nemožnosti konat většinu akcí jsme v roce 2O2L nežádali o příspěvek

z rozpočtu Města Děčín ani Ústeckého kraje.

Ze svých prostředků spolek podpořil následující události:

Organizace a ceny pro soutěže pořádané školou (sportovní den, adaptační kurz, English Day Out,
pišqworky, Vánoční soutěž, soutěž odborných dovedností SČ) (8 744 Kčl;, pronájem synagogy na

slavnostní vyřazení maturantů a odměny pro maturanty (13 708 Kč), občerstvení během maturit (434

Kč), květiny na maturity a pro odcházejícípedagogy (2 907 Kč), odměny žákům za účast na akciVeletrh
škola Děčín (1000 Kč). Administrativní náklady a bankovní poplatky pak vyšly na I2I7 Kč, Celkové
výdaje spolku byly 28 010 Kč.

Vzhledem k pandemickým omezením jsme letos mohli uskutečnit jen malou část běžně realizovaných
aktivit pro žáky školy. Doufáme ale, že v následujících letech budou činnosti podporované Spolkem SZŠ

Děčín znovu obnoveny, abychom mohli zatraktivnit studium a motivovat žáky k lepším výkonům.
K tomu budou sloužit i prostředky, které jsme aniv roce 2021 nemohli utratit.

Předseda spolku: lng, Tomáš Zíka

Výkonný výbor: Renata Phillipová

Mgr. Martina Volfová



Příjmy celkem

Příspěvky

Příjmy za soutěže - cizí

Příjmy za soutěže - vlastní

Příjmy z maturitního plesu

Dary z veřejných rozpočtů

Ostatní dary

Dotace

Ostatní

Výdaje ce!kem

Čerpání dotací

Výdaje na soutěže - vlastní

Výdaje na soutěže - cizí

Stipendium

Exkurze/Kurzy

Výdaje v souvislosti s maturitami

zahraničnístáž

Administrace + poplatky

Odměny za vysvědčenía pochvaly

Ostatní

účetní uzávěrka:

56 100,00 Kč

12 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 200,00

0,00

0,00

28 010 Kč

0,00

8 564,00

180.00

0,00

0,00

15 836,00

0,00

t2L7,oo

1000,00

1,2t3,oo



Akce podpořené spolkem Zdravotnická škola Děčín v roce 2O2Lz

Květen
Maturitní zkoušky

červen
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a odměny maturantům
Sportovní den

zarl
Adaptační kurz
English Day Out

Řlen
Pišqworky
veletrh škola Děčín

Prosinec
vánoční soutěž tříd
Soutěž odborných dovedností oboru SČ


