SDRUŽENÍ RODIČŮ 3.5.2015
Návrh rozpočtu SRPŠ (město)

na rok

2016

1. P ř í j m y :

Předpokládaný příjem - Příspěvky SR ( výběr září 2016)

přibližně 480 žáků x 150 + 40 x 75 Kč = 75 000 Kč

cca 75 000 Kč

Již vyčerpáno k 3.5.2016

17 161 Kč

Zůstatek na účtu k 3.5.2016

48 973 Kč

Plánované příjmy na rok 2016 celkem

123 000 Kč

Rozpočet Sdružení a jeho čerpání v roce 2016 podle druhu

plán na rok 2016

skutečnost k
31.12.2015

35 000

25 871

odměny a ceny na LVVZ, školy v přírodě, seznam pobyty

9 000

8 234

charita - Dobrý anděl (nákup materiálu)

3 000

2 566

ceny do soutěží organizovaných školou, branný závod.

13 000

11 647

knižní odměny žákům

13 000

9 519

příspěvek na pobyt sociál.slabým žákům

8 000

2 900

vánoční výstava - projektový den

6 000

4 062

nákup pomůcek do školní družiny

8 000

mezinárodní výměna dětí - příspěvek na pobyt

3 000

1 528

98 000

66 327

příspěvek na dopravu, (LVVZ, škola v přírodě, reprezentace školy) ,
startovné, jízdné a jiné náklady na soutěže

Součet

Pravidelné výdaje a jejich výše.

1) Příspěvek na dopravu na jednu třídu s počtem účastníků víc než 70 % (ostatní poměrnou částí)
a)
b)
c)
d)

LVVZ, škola v přírodě 4. a 6. třídy,
asistenti,
sportovní kurz
jiné školy v přírodě

2) Příspěvek na ceny do soutěží
- pro účastníku kurzů 1) a ,c
- pro účastníky 1) b,d na třídu
-ostatní soutěže pořádané školou

2000 ,- Kč
1500 ,- Kč
1500 ,- Kč
1500 ,- Kč

do

3) Knižní odměny, případně jiný typ dárku.
- 1.- 8. ročník
- 9. ročník
mimořádná individuální. reprezentace školy

700 ,- Kč
500 ,- Kč
500 ,- Kč

500 Kč
600 Kč
500 Kč

Rozpočet Sdružení a jeho čerpání v roce 2016 podle druhu
plán na rok 2016
příspěvek na dopravu, (LVVZ, škola v přírodě, reprezentace školy) ,
startovné, jízdné a jiné náklady na soutěže

skutečnost k
30.4.2016

35 000

8 864

odměny a ceny na LVVZ, školy v přírodě, seznam pobyty

9 000

3 819

charita - Dobrý anděl (nákup materiálu)

3 000

ceny do soutěží organizovaných školou, branný závod.

13 000

knižní odměny žákům

13 000

příspěvek na pobyt sociál.slabým žákům

8 000

vánoční výstava - projektový den

6 000

nákup pomůcek do školní družiny

8 000

mezinárodní výměna dětí - příspěvek na pobyt

3 000

Součet

98 000

1 978

2 500

17 161

