
Zpráva o činnosti spolku za rok 2020 

Název spolku SRPGYBOT z.s. 

Sídlo: Botičská 424/1, Praha 2 

Identifikační číslo: 03665267 

Zpráva o činnosti: 

Spolek zahájil svou činnost 22. 1. 2015. Předsedou spolku je ing. Marcela Moláčková, dalšími 

orgány spolku je Výbor, Rada a Členská schůze. 

Stav bankovního účtu k 1. 1. 2020 byl 1 556 060,18 Kč, v pokladně bylo 34 187 Kč, jmění 

bylo 976 067,18 Kč. 

Spolek měl v roce 2020 příjmy z příspěvků členů spolku a z příjmu za vstupenky za ples, 

který se konal 29. 1. 2020. Přehled příjmů je popsán v Rozboru hospodaření za rok 2020, který 

je přílohou této zprávy. 

Spolek měl v roce 2020 celkem 405 členů. Příspěvek pro rok 2021 zaplatilo v roce 2020 

celkem 371 osob, při příspěvku 500 Kč se jednalo o 185 500 Kč. Výjimečně v  lednu 2021 

zaplatili příspěvek 4 osoby. Spolek bude mít v roce 2021 celkem 375 členů, (do školy chodí 404 

žáků). 

Spolek financoval v roce 2020 příspěvky na soutěže a odměny, příspěvek na Adaptační 

soustředění a dva lyžařské kurzy, maturity, stipendia, náklady na provoz systému Schola 

Online, studentské tiskárny, provoz ZOO koutku. Podrobný přehled výdajů pak je v Rozboru 

hospodaření za rok 2020. 

Spolek zaplatil faktury za kurzy a soustředění studentů školy v částce 584 769 Kč, od rodičů 

přijal platby na tyto kurzy stejnou částku. Z důvodu pandemie se neuskutečnil kurzy: lyžařský 

kurz 1.A a 1.B, přírodovědný, jazykově-mediální a Sportovní. Platby za kurz sportovní byly 

vráceny v dubnu 2020. Za kurz lyžařský se vracely platby rodičům část v červnu 2020 a zbytek 

v únoru 2021. Za kurz přírodovědný se vracely platby rodičům v listopadu 2020 a zbytek 

v únoru 2021. Za kurz jazykově-mediální byly vráceny platby rodičům v říjnu 2020. 

Členská schůze spolku proběhla v roce 2020, vzhledem k hygienickým a bezpečnostním 

opatřením v souvislosti s epidemií Covid 19, pouze jednou, a to online dne 18. 11. 2020. Výbor 

se sešel ještě dne 14. 10. 2020. 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020 bylo podáno 6. 5. 2021. 

V Praze 11. 3. 2021 

Alena Černá        ing. Marcela Moláčková 

pokladní spolku       předseda spolku 


