
Rozpočet Sdružení rodičů ZŠ  pro 19/20

Počet žáků ZŠ  max. kapacita 260

částka na SRPŠ

500 nebo 800 (platba 

podle počtu sourozenců)

Příjmy

Typ příjmu částka v Kč poznámka

Zústatek na účtu k 31.10.2019 129.519,-

Zůstatek na účtu k 31.08. 2019 74.515,-

TOTAL Příjmy

Výdaje

Aktivita odhad nákladů v Kč poznámka

příspěvek prvňáčkům na jejich 1.knihu  2 200

akce Pasování na čtenáře, malé občerstvení, 1 

dítě/100,- ; letos 20 prvňáčků

projekt Bezoblačno 12 000

přednášky, prevence, safer internet, spotřební  

materál

plaketa prof. Kubálka 3 000 odměna pro 2-3 děti/a´1000,-

Den dětí 5 000

Den dětí - celoškolní akce (většinou tematicky 

zaměřovaná k celoškolnímu projektu; letos 

Všenorská naučná stezka; během akce děti 

potřebují drobný materiál a dostávají pro 

každou třídu odměny; Grafické zpracování 

tabulí, jejich realizace a zasazení do terénu 

nemůže hradit škola, také jednáme s Obcí 

Všenory - předpokládáme, že tato ralizace by 

mohla proběhnout v příštím školním roce)

celoškolní projekt Všenorská naučná stezka 35 000

Možnost seznámit se s naučnými stezkami, 

každá třída cca 3 000. V této chvíli je tato akce 

v jednání s projektovým týmem. Pokud akce 

neproběhne v plném rozsahu, finance budou 

částečně šetřeny na akci příštího školního roku

Zahradní slavnost a Rozloučení s deváťáky a s 

předškoláky                                 6 000

drobné upomínkové předměty pro děti, 

květiny pro učitele, drobné občerstvení, 

výzdoba - balonky aj.

Sportovní den, oraganizovaný Žákovským 

parlamentem 2 000

Sportovní den, organizovaný žákovským 

parlamentem pod vedením pí. uč. L. 

Bělohlávkové, příspěvek na věcné ceny,  tisk 

diplomů

TV bloky 20 000 doprava, pronájem haly

Odměny na konci šk. roku ve formě financování knih, 

aneb "Za vysvědčení knihu" 13 650

do každé třídy za odměnu (3 žáci) vybraným 

žákům na konci šk. Roku, 13 tříd (max 350 

Kč/kniha)

Patronáty 4.,5.,8.,9. tříd na MŠ 2 000

společné dílničky před Vánocemi, 

Velikonocemi, upomínkové předměty, 

společné čtení, 500,- na třídu

Příspěvek na výjezd do zahraničí 6 000 Jednorázový příspěvek



drobné odměny pro jednorázové akce 6 500

občas se ve škole dějí nárazové akce, kdy je 

třeba dětem koupit něco dobrého či drobné 

odměny (např. otevření školní knihovní skříně 

na 2. stupni - místo knihovny, která se nám 

nikam nevejde apod.)

cestovné a startovné pro děti na soutěže, přehlídky a 

na akce, jenž reprezentují školu 10 000

cstové za repezentaci školy (škola nemůže 

proplácet jízdné, ač se jedná o školní akce)  

např. Taneční přehlídka, přírodovědná a 

zdravotnická soutěž, Helpík apod.

 28. 3. Den učitelů 3 000 Malá pozornost  - pro učitele

akce TMEL - 2. st 8 000

na začátku šk, roku probíhají aktivity 

stmelovací třídy

všenorský víceboj 1. st 4 000 medaile, odměny

Ostatní 3 500

provozní náklady sdružení - bank. poplatky, 

administrativa

TOTAL Výdaje 141 850


