Návrh rozpočtu na šk. rok 2021/2022
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Položka
Účtovníctvo združenia
Ostatné služby - kolky, overenia podpisu
Bankové poplatky
Mažoretky - dar mesta pre mažoretky
Fólie do laminovačky
Vianočný bazárik ?
Mikulášsky balíček pre žiakov
Podpora na lyžiarsky
Zápis do 1.ročníka - darčeky pre deti
Deň detí ?
ocenenie žiakov triednym učiteľom

2021/2022
150,00 €
150,00 €
120,00 €
400,00 €
100,00 €
400,00 €
3 300,00 €
1 000,00 €
400,00 €
3 000,00 €
600,00 €

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poďakovanie učitelom
Nakup SDD kariet
2 Interaktívne tabule + projektor
Autobusová doprava - rôzne
učebné pomôcky (v prípade potreby)
kredit a spotreba ?
Andersenova noc ?
úprava dvora
príspevok triede 150 eur na triedu

800,00 €
400,00 €
2 800,00 €
500,00 €
250,00 €
400,00 €
300,00 €
5 000,00 €
6 900,00 €

22

tulivaky cena za 1 ks cca 50€ do 20 tried

2 000,00 €

SPOLU
na účte k 11.10.2021

28 970,00 €
29 083,84 €

Poznámka

Mesto nám vyplatí a my podľa dohody vždy vyplatíme p. Knežovičovej z mažoretiek
ak bude možné zabezpečiť
1095 ziakov, 46 tried

pokiaľ bude možný
13 eur na triedu. Pani triedne učiteľky, oceňte prosím aspoň 2 deti z každej triedy. Kritériá
pre ocenenie môžu byť: učebné výsledky, reprezentácia triedy/školy, úspešnosť v rôznych
školských súťažiach ( od recitacnych, matematických, hudobných až po výtvarné), pravidelná
príprava na vyučovanie, kamarátske vzťahy, ochota pomôcť druhým, komunikácia so
spolužiakmi, s učiteľmi, mimoškolské aktivity, záujmy, krúžky a úspechy v týchto
mimoškolských aktivitách, čítanie kníh, projekty, mimoriadne udalosti, dobrý skutok, a pod.

z toho 1700 EUR je dar od mesta na zakúpenie týchto pomôcok

ak by bola zatvorená škola
ak sa uskutoční
viď príloha
Rada rodičov schválila nasledujúce možnosti využitia: triedne výlety, exkurzie, výchovné
koncerty, zážitkové učenie, experimenty, oddychová zóna v triede a triedny inventár
spoločenských hier, príprava špeciálnych dní a udalostí (vianoce, šarkaniáda, rozlúčka
deviatakov). Bločky z nákupu prosím odovzdajte triednym dôverníkom, alebo predsedníctvu
Rady rodičov.

