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1. Základní údaje o spolku
Název spolku:
Sídlo:

MERKUR, spolek pro podporu výchovy a vzdělávání
T. G. Masaryka 1000, Choceň, 565 01

IČ:

70155186

Právní forma:

spolek

Spisová značka:

Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne
18. ledna 2000 pod č. j. VS/1-1/42525/00-R.
Dne 1. ledna 2014 byl zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka L 3899

Telefon:
465 471 338, 739 048 111
Adresa pro dál. přístup: oachocen@oa-chocen.cz
Předseda spolku:

Mgr. Petra Zavřelová, zvolena dne 12. listopadu 2015

2. Činnost spolku
Hlavním cílem spolku je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj vzdělanosti. Spolek vyvíjí činnost
zejména ve spolupráci s OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, a to zejména se zaměřeními na účinnou
pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání a dále napomáhat zvyšovat její
společenskou prestiž.
Činnost spolku je zaměřena především na:
 vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání
 vytváření podmínek pro přístup k moderním informačním technologiím
 vytváření podmínek pro podporu talentovaným žákům
 podporu vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli
 organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy
a jejích žáků
 materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu
 pořádáním výcvikových kurzů, exkurzí a zájezdů
 pomoc při získávání dárců a sponzorů

3. Struktura spolku
Nejvyšším orgánem spolku je kongres. Výkonným orgánem kongresu je výkonný výbor. Výkonný
výbor je statutární orgán. Členy výkonného výboru jsou:
Mgr. Petra Zavřelová – předseda spolku
Ing. Marie Michálková – místopředseda spolku
Alena Komínková – pokladník
Ing. Hana Bártová – člen
Ing. Markéta Drahošová - člen
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K výlučným kompetencím předsedy patří vedení kongresu, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení
zápisu z jejího jednání, připravuje podklady pro jednání výkonného výboru, který svolává a vede jeho
jednání, pracovní dohled nad zaměstnanci spolku. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku
a rozhodnutími výkonného výboru a kongresu. Předseda může delegovat některé své kompetence na
další členy výkonného výboru, případně na další členy, či zaměstnance spolku.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku.

4. Členská základna
Spolek evidoval ke konci sledovaného období 549 členů.

5. Aktivity spolku
Ve školním roce 2020/2021 byly finančně podpořeny:
 exkurze, divadla
 dárkové poukazy pro žáky, kteří ukončili studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou
s hodnocením - prospěl s vyznamenáním
 přípravy na 100 let ekonomického školství v Chocni
 Choceň v běhu
 šerpy
Z důvodu pokračující epidemie onemocnění covid-19 a s ní souvisejících mimořádných opatření MZdr
byly ve školním roce 2020/2021 utlumeny aktivity spolku. Nekonaly se maturitní plesy, návštěva
partnerské školy, Mezinárodní den průvodců, doprava žáků na reprezentaci školy ve sportovních
a vědomostních soutěžích, atd.
Výstavy a přehlídky středních škol
Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu pokračující epidemie nekonaly přehlídky středních škol.
Informace o oborech byly zveřejněny na webových stránkách školy.
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6. Hospodaření spolku ve školním roce 2020-2021
Rozpočet na školní rok 2020/2021
hotovost
banka

15 929,00
356 927,56

návrh
222400,00
0,00
7000,00
178850,00

0,00
408 250,00

skutečnost
206200,00
0,00
0,00
54900,00
18900,00
60415,00
11850,00
1755,00
354 020,00

165775
7000
2000
5000
10000
15500
3000
5000
0
4000
0
3000
27000
3000
0
153534
0
0
0
1000
404809

59215,00
5280,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
333,00
0,00
14500,00
18900,00
2299,00
25733,20
1695,00
0,00
72347,00
15360,00
28289,00
21512,00
1750,00
267963,20

Hospodářský výsledek ke dni 31. srpnu 2021

3 441,00

86 056,80

Zůstatek účtu ke dni 31. srpnu 2021

hotovost
banka

29 513,00
429 400,36

Zůstatek účtu ke dni 1. září 2020

Příjmy:

Výdaje:

členský příspěvek
maturitní plesy
dary den průvodců
100. let školy
uznání dluhu
Choceň v běhu
zájmová činnost DM
ostatní
příjmy k 31. srpnu 2021
příspěvky žákům na exkurze, kurzy, soutěže
členské příspěvky ADMIN, asociace
certifikáty ECDL
Přednášky
doprava LVVZ, divadlo
partnerská škola
ceny pro žáky
soutěže žáci (doprava, občerstvení)
DOD, Přehlídky SŠ (doprava, občerstvení)
poukázky MZ - vyznamenaní
uznání dluhu
Drozd daňové přiznání
MZ a ZZ á 4500,--Kč (VS4, CR4, O4A, O4B, KU3, CU3)
poplatky KB
Den průvodců, Konference
100. let školy
maturitní ples
Choceň v běhu
zájmová činnost DM
ostatní
výdaje k 31. srpnu 2021

Členský příspěvek ve výši 400 Kč byl schválen kongresem. Při členství sourozenců, hradí členský
příspěvek jen jeden z nich.
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