








15. 2. 2018

Príloha č. 1



Príloha č. 2

Príjmy Položky Podpoložky orientačné

stav finančných prostriedkov k 1.1.2018 - bežný účet 111,00 €       

tav finančných prostriedkov k 1.1.2018 - pokladňa -  €              

príjmy z členských príspevkov škol. roku 2018/2019 -  €              

Príspevky 2018/2019:

1.ročník+príma                      30 €

2.ročník+sekunda-sexta    25 €

3.ročník+septima                 20 €

4.ročník+oktáva                    15 €

príjmy z 2% za rok 2017 v roku 2018 (odhad) 4 000,00 €    

v roku 2017 prijatých  

4647,66 € +5000,00 € od 

Conti

ostatné príjmy

príjmy spolu 4 111,00 €    

Výdavky Položky Podpoložky

1. podpora žiackych aktivít

(podpora projektov, žiacke súťaže+cestovné, odmeny žiakov, 

aktivity žiakov, školský časopis, knižné odmeny, tričká na 

imatrikulácie, maturitné skúšky)

-  €              

maturitné skúšky 4 € na žiaka -  €           

2. podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

(učebné pomôcky, literatúra do školskej knižnice, spoluúčasť na 

projektoch, nákup potrieb: výkresy, papiere, farby, údržba kopírky, 

technické vybavenie školy, nezistené škody)

-  €              

3. materiálne vybavenie školy - z toho 4 000 € výdavky z 2% -  €              

a) PC, dataprojektory do tried, interaktívna tabuľa, internetové 

pripojenie
-  €              

b) nová kopírka pre žiakov 1 700,00 €    po prijatí 2%

c) pomôcky pre fyziku, chémiu, biológiu -  €              

d) športové vybavenie, cvičebné prvky, iné vybavenie školy 2 300,00 €    po prijatí 2%

4. administratívne výdavky

(vedenie účtovníctva a pokladne, notárske poplatky, členský 

príspevok do SRRZ, bankové poplatky, poštové, kancelárske 

poplatky, ostatné-stravné, reprezentačné, ples)

111,00 €       

a) ples

b) notárske poplatky na registráciu 2% 80 €                                      

c) stravné a reprezentačné

d) iné 31 €                                      

5. sociálne štipendium

(návšteva divadla, cestovné, výpomoc)
-  €              

výdavky spolu 4 111,00 €    

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 31. 12. 2018
0,00 €

V Púchove 15. 2. 2018

Ing. Miroslav Škulec, predseda Rodičovskej rady

Rozpočet Združenia rodičov pri Gymnáziu Púchov na rok 2018
(IČO 50641808)

Rozpočet RZ 2018 na schválenie 15_02_2018.xlsx
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