
ROZPOČET 2020/2021 

 

 
Plánované příjmy SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. ve šk. roce 2020/2021 
 

Výtěžek ze školního plesu  ???   obvykle 70 000,-     

Výtěžek z maškarního karnevalu  ??? obvykle 17 000,- 

Výtěžek z vánočních dílniček  ??? 4 000,- 

Sběr plastových víček 500,-  

Příspěvky rodičů 120 000,- 

Příjmy celkem:    211 500,- Kč 

 

Plánované výdaje SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. ve šk. roce 2020/2021 
 

 1.  Spolupráce s polskými školami – cestovné, ceny do soutěží 0,- 

 2.  Adaptační pobyt, LVVZ –  úhrada dopravy                        20 000,- 

 3.  Preventivní programy (včetně adaptačních) – NS,VS 20 000,- 

 4.  Knihy pro děti (nejlepší žák třídy) tř./250,- 5 000,- 

 5.  Knihy do žákovské knihovny – 1 sada pro NS (30/250,- ) 7 500,- 

     1 sada pro VS (30/250,-) 7 500,- 

 6.  Odměny do soutěží, cestovné, startovné                                20 000,-   

      (laťka, rec. soutěž, celor. sport. soutěže, školní kola olympiád …)  

 7.  Mikuláš 5 000,-  

 8.  Odměny reprezentantům školy (plakety s logem školy) 15 000,- 

 9.  Vybavení tříd nábytkem, tiskařský lis 55 000,- 

10. Využití volného času dětí (hry, materiál ker. dílny) + kroužky 20 000,- 

11. Sportovní potřeby + vybavení pro reprezentanty školy 0,-  

12. Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům 15 000,-    

      (pamětní listy, foto, psací sada s logem školy)        

13. Příspěvek na ukončení třídám 9. ročníku 2 000,- 

14. Den dětí (30,- Kč/dítě) 15 000,- 

15. Zápis do 1. třídy + Vítaní prvňáčků  10 000,-  

      Pasování na prvňáčky (trička, knihy) + Den slabikáře  

16. Estetizace školního prostředí (květiny, rámy na obrazy, vánoční stromečky) 5 000,- 

17. Sportovní den + Den pro zdraví (NS orientační běh, VS kolektivní sporty)  3 000,- 

18. Den učitelů (květiny) 2 000,- 

19. Poplatky za vedení účtu + provozní náklady (účetnické práce) 3 000,- 

20. Plavání – úhrada dopravy (nad částku 320,- Kč/žák, tu hradí rodiče) 25 000,- 

Výdaje celkem: 255 000,- 

 

Zůstatek na účtu Fio (k 31. 8. 2020) 258 438,12 

Zůstatek v pokladně (hotovost k 31.8.2020)  7 017,- 

 

Vzhledem k současné „Covid“ situaci je rozpočet pouze orientační. Konání plánovaných akcí 

s výtěžkem bude záviset na nařízeních a aktuálním vývoji ve společnosti. Příjmy SRPŠ se ve šk. 

roce 2020/2021 budou odvíjet především od příspěvků jeho členů. Případný přebytek bude použit 

v následujícím šk. roce, schodek rozpočtu by se pokryl ze zůstatku na účtu. 


