VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Spolek rodičů a přátel
Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc

Identifikační údaje:
Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl L, vložka č. 13966. Datum nabytí právní moci – 7. ledna 2015 v Olomouci.
Sídlo spolku: Geislerova 450/19, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 03661997
Právní forma: spolek
Statutární orgán: předseda Mgr. Markéta Kvapilová, Husitská 311/14, 779 00 Olomouc
Telefon/email: 777 432 135 / info@campanella.cz
Bankovní spojení: 2000727831/2010
Informace na: www.campanella.cz
Úvodem – poslání a cíl spolku.
Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc vznikl za účelem rozvoje
spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a hudebním vzdělávání dětí a mládeže
– žáků ZUŠ, a také jako finanční podpora rozvoje Základní umělecké školy
CAMPANELLA Olomouc.
Hlavní činností spolku je spolupráce s vedením ZUŠ při realizaci koncepce školy a
propagace školy. Spolek se významně podílí na zabezpečení hospodářských
podmínek školy, členové spolku pomáhají při organizování školních akcích, kterými
jsou pravidelné koncerty, koncertní zájezdy, přehlídky, festivaly nebo soutěže.
Činnost spolku v roce 2020 - akce ZUŠ CAMPANELLA, na kterých se podílel
Spolek rodičů a přátel školy od ledna do prosince 2020.
Veškeré aktivity v roce 2020 byly poznamenány epidemiologickou situací v ČR –
výskytem koronaviru COVID-19. Akce, plánované na celý rok 2020 musely být od
března z velké části zrušeny, v zemi byl dvakrát vyhlášen nouzový stav a výuka
probíhala distančním způsobem. I přes nepřízeň osudu se podařilo několik projektů
zrealizovat.
» 20. 2. Olomoucký zvoneček – školní klavírní soutěžní přehlídka, účast 22 žáků
klavírního oddělení, 8 žáků nominováno do okresního kola klavírní soutěže MŠMT ČR
(tato soutěž se v roce 2020 nekonala).

» 5. 3. Flétnový koncert „Od pohádky po současnost“ - koncert flétnového oddělení
» 23. 6. Komunitní setkání (projekt Šablony II), koncert Mladší Campanelly pro rodiče
– Centrum pohybu, Sokolská 7, umělecké a sportovní vyžití žáků a rodičů (Mgr.
Králová, F. Jeník, dipl.um.)
» 24. 6. Absolventský koncert žáků ZUŠ CAMPANELLA Olomouc - 4 žáci zobcová
flétna, 2 žáci sólový zpěv (všichni I. stupeň)
» proběhly 4 prázdninové akce:
» 11. – 17. 7. prázdninové pěvecké soustředění Mladší Campanelly v Karlově (Mgr.
Králová)
» 10. – 14. 8. příměstský pěvecký tábor sboru Berunky v Olomouci (Mgr. Vrajová)
» 10. – 21. 8. prázdninové pěvecké soustředění Campanelly v Karlovicích (Mgr.
Synková, Mgr. Kvapilová, Bc. Hlubinková)
» 28. 8. Bel canto - koncert na charitativní akci Fotbalový anděl (Mgr. Synková)
Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc se i v roce 2020, kdy musely být
aktivity minimalizovány, podílel na jejich organizaci, především zajištěním finančních
prostředků při soutěžích, setkávání, absolventském koncertě a prázdninových akcích.
Z prostředků Spolku byly hrazeny odměny pro účastníky školní soutěže Olomoucký
zvoneček, kulisy a rekvizity na flétnový koncert, občerstvení komunitního setkání,
dárky pro absolventy a doprava sborů na místa konání prázdninových akcí.
Dále byly z finančních prostředků Spolku během roku 2020 hrazeny služby uklízečky,
vrátných, sbormistryní a korepetitorky pěveckého oddělení Broučků a sboru Bel canto.
Za pomoc při organizaci akcí byli také finančně odměněni někteří spolupracovníci
školy.
Spolek požádal na rok 2020 o dotaci z programu využití volného času dětí a mládeže
Statutárního města Olomouc a obdržel 15000 Kč. Částka byla použita na dopravu na
letní pěvecké soustředění do Karlova.
V rámci bezpečnostních a hygienických opatření Spolek finančně přispěl ke koupi
ochranných plastových štítů pro zaměstnance školy.

Záměry pro rok 2021.
Do nového roku jsme vstoupili opět v nouzovém stavu. Ten však jistě jednou skončí a
Spolek bude i tomto roce s vedením ZUŠ dále pokračovat při realizaci aktivit školy,
pomáhat při její propagaci, a prohlubovat dosavadní příjemnou a smysluplnou
spolupráci.
Pro rok 2021 bychom opět uvítali spolupráci při tradičních akcích ZUŠ CAMPANELLA
– tak, jak nám je dovolí realizovat epidemiologická situace, minimálně při zajištění
letních pěveckých soustředění sborů. Předpokládáme, že Spolek bude přiměřeně
svým výsledkům akce školy finančně podporovat i nadále.
Členská základna.
Ustavující schůze spolku 18. 11. 2014 se zúčastnilo 12 členů, v roce 2020 se zvedl
počet členů spolku na 175 osob. Členství ve Spolku rodičů a přátel ZUŠ
CAMPANELLA Olomouc je otevřeno všem zájemcům v průběhu celého roku, roční
členský příspěvek činí 200 Kč.
Přivítáme rádi nové členy a jejich nápady na posílení spolupráce.
Poděkování.
Za velmi dobrou spolupráci v roce 2020 patří poděkování všem členům Spolku rodičů
a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc, a také vedení ZUŠ CAMPANELLA.

V Olomouci 27. 1. 2021

Příloha: Hospodaření Spolku v roce 2020

Mgr. Markéta Kvapilová
předsedkyně Spolku

Hospodaření Spolku v roce 2020 v Kč
Údaje k 31. 12. 2020

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Náklady na cestovné
Jiné ostatní náklady

640 000
23 177
3 664
384 043
196 718
29 777
2 280
341

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky (zpěváci, letní tábory, členské
příspěvky)
Přijaté dotace (Statutární město Olomouc)

620 100
15 800

ZTRÁTA

-19 900

Ztráta roku 2020 byla pokryta ziskem z minulých let.
Účetní zůstatky finančního majetku k 31. 12. 2020:
-

Pokladna:

3 298,- Kč

-

Bankovní účet:

86 669,05 Kč

Zpracovala: Ing. Pavlína Soorová

589 300
15 000

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANE
Geislerova 450/19
Olomouc
779 00

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03661997

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

1

6

136

Zásoby celkem

7

41

Pohledávky celkem

8

3

4

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

92

90

Jiná aktiva celkem

10

136

94

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

11

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

Součet A.I. až A.II.

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

3

12

4
100

80

14

100

80

15

36

14

33

14

19

3

20

136

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

16.03.2021

Právní forma účetní jednotky

Stav k posled. dni
účetního období

13

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

94

Předmět podnikání

Pozn.:

94

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANE
Geislerova 450/19
Olomouc
779 00

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

03661997
Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

413

413

227

227

640

640

8

Součet A.I. až A.VIII.

10

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

15

15

B. II.

Přijaté příspěvky

13

589

589

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

16

16

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.V.

17

620

620

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-20

-20

ř. 18 - ř. 9

19

-20

-20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

17.03.2021

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31. 12. 2020

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc
Geislerova 450/19, 77900, Olomouc, IČ: 03661997
I. Základní údaje
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc
Geislerova 450/19, Hodolany, 779 00 Olomouc
036 61 997
Spolek
7. ledna 2015
L 13966 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Účel:

Rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a
vzdělávání dětí a mládeže a finanční podpora rozvoje
Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc.

Název nejvyššího orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:
Den vzniku funkce:

předsedkyně Mgr. MARKÉTA KVAPILOVÁ
Husitská 311/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc
7. ledna 2015

Počet členů:
Způsob jednání:

1
Předsedkyně za spolek jedná samostatně

Účetní období:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

II. Obecné účetní zásady
II.1. Dlouhodobý majetek
Za dlouhodobý hmotný majetek jsou považovány předměty s dobou použitelnosti vyšší než 1
rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než
40.000 Kč účtuje Spolek do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč,
ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje Spolek v operativní
evidenci.
Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1
rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší
než 60 tis. Kč účtuje Spolek do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než
10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje Spolek v
operativní evidenci.
II.2. Cenné papíry a podíly
Spolek neeviduje.
II.3. Zásoby
Spolek účtuje způsobem B.
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II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. O případné tvorbě opravné
položky může rozhodnout předsedkyně Spolku.
II.5. Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke
dni jejich vzniku.
II.6. Časové rozlišení
Spolek může účtovat o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Spolek nerozlišuje
náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do
výše 5.000 Kč.
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Spolek nenabyl.
II.8. Veřejná sbírka
Spolek nepořádá veřejné sbírky.
II.9. Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje Spolek ke dni přijetí ve prospěch výnosů na účet 681 – Přijaté
dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období).
II.10. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů
cizích států apod. O těchto prostředcích účtuje Spolek při přijetí na závazkových účtech
skupiny 34, popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace.
II.11. Daň z příjmů
Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Spolek uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.
III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dlouhodobý majetek
Spolek neeviduje.
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Spolek nemá.
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Spolek neeviduje.
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III.4. Dlouhodobé závazky
Spolek neeviduje
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje Spolek žádný majetek
neuvedený v rozvaze.
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Spolek neeviduje.
III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019

0,666

0

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2020

Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2019

0

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč

2019 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na
na členy řídících
orgánů
zaměstnance
orgánů

Mzdové náklady

196 718,-

0,-

201 131,-

0,-

Zákonné sociální
pojištění

29 777,-

0,-

0,-

0,-

V roce 2020 – několik DPP v průběhu roku a od května 2020 pracovní smlouva s 1
zaměstnancem na 0,5 úvazek. Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné
odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná
plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž Spolek v roce 2020 uzavřel smluvní
vztahy.
III.8. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2020 nevykazuje Spolek žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým
původem nebo objemem.
III.9. Zástavy a ručení
Majetek Spolku není zatížen žádným zástavním právem. Spolek neposkytl ani nepřijal žádná
ručení.
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III.10. Přijaté dotace
V roce 2020 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel

Částka

Statutární město Olomouc

15 000,-

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.
III.11. Přijaté dary
V roce 2020 nebyly přijaty dary.
III.12. Poskytnuté dary
V roce 2020 nebyly poskytnuty dary.
III.13. Veřejná sbírka
V roce 2020 neproběhla veřejná sbírka.
III.14. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do neuhrazené ztráty minulých let.
Za rok 2020 organizace vykazuje ztrátu ve výši -19 900,- Kč.
Základ daně činí 0 Kč.
III.15. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky
Vedení Spolku zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že
nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Spolek bude nadále schopen
pokračovat ve své činnosti.

V Olomouci dne 31. 3. 2021
Statutární orgán: Mgr. Markéta Kvapilová, předsedkyně spolku

Sestavil: Ing. Pavlína Soorová
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