
Rodičovská rada 

pri ZŠ Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 018 51 

Rozpočet na školský rok 2017/2018 

 

P.č. Akcia pozn. 
Plánovaná                
čiastka €  

Poznámka  

1 Hallowen  /3. až 9. ročník / - strašidelná škola   200,00 

 schválené na 
predchádzajúcom 

zasadnutí, 
vyúčtovanie u 

hospodára 

2 Rozprávková noc  (1.stupeň)   100,00 schválené  

3 MDD – darčeky  €/žiaka 0,80 schválené  

4 Mikuláš – darčeky  max./žiaka 0,80  schválené 

5 Úrazové poistenie žiakov - ročné max. 200,00 ešte otázne 

6 
Odmeny pre najlepších žiakov –  výlet , vecné 
odmeny – knihy, darčeky ... koniec školského 
roka 

max. 1200,00 schválené 

7 
Odmeny pre najlepších žiakov 9. ročníka – 
finančná odmena + darčeky 

€/žiaka - 
hotovosť 

50,00 
Max. 5 žiakov 

z ročníka 
schválené 

8 

Náklady, súvisiace s výkonom funkcie – 
tajomníčka, hospodárka, predseda / odmena + 
náklady spojené s telefonovaním, dopravou 
a vybavovaním agendy/ 

€/mesiac 20,00  schválené 

9 Zápis do 1. ročníka   100,00  schválené 

10. 
Matematické a iné súťaže, účastnícky poplatok 
+ doprava na súťaže + drobné akcie, olympiády 
a iné súťaže 

max./žiaka 2,00  schválené 

10.1.  KOMPARO €/žiaka 5,90 
Celý poplatok  

schválené 

11 
Celoročná súťaž o najlepšiu triedu – finančné 
odmeny pre najlepšie triedy. 

hotovosť - 
spolu €: 

180,00 

I.stupeň:                           
35€, 30€, 25€                    

II. Stupeň:                   
35€, 30€, 25€ 

schválené 

12 Dvor plný zábavy – pre žiakov 1.stupňa max. 300,00 schválené  

13 Ostatné drobné akcie, súťaže max./žiaka 0,50  schválené 

14 Školská zábava max. 1500,00 v riešení 

15 
Poplatok za šk.rok 2017/2018 do Slovenskej 
rady rodičovských združení /SRRZ/, podľa 
počtu žiakov, ktorí zaplatili rodič.príspevok.  

0,60€/žiaka 212,40 354 žiakov 

16 
Čiastočná úhrada z celk.nedoplatku v sume 
1031,80 € od šk.r. 2008/2009 do SRRZ - úhrada 
za šk.rok: 2008 – 2012 /za každý rok 58,25 €/ 

  233,00 schválené 



17 INÉ  VÝDAVKY:  v prípade požiadavky      Podľa požiadavky  

17.1. Lyžiarsky výcvik max. 300,00  schválené 

17.2. Škola v prírode max. 300,00  schválené 

17.3. 
Príspevok pre športovcov – doprava – p. uč. 
Pejko 

  
300,00  

 schválené 

17.4.  Ihrisko   ?  Dohoda 

17.5. Príspevok na minitelocvičňu  300,00 schválené 

 
Počet žiakov v šk.roku 2017/18 ku dňu 3.11.2017: 369, z toho 15 v zahraničí. 
    
Uvedený rozpočet je orientačný, jeho plnenie bude podľa potreby. Každá čerpaná čiastka  
bude riešená žiadankou a schvaľovaná na zasadnutí RR.  
    
Všetky finančné prostriedky sú schvaľované na jednotlivých zasadnutiach RR. Podkladom  
k schváleniu je ŽIADANKA, na ktorej je špecifikovaná výška finančných prostriedkov, akcia,  
počet účastníkov a meno zodpovedného za danú akciu.  
Každý žiadateľ finančných prostriedkov je zodpovedný za vyhodnotenie akcie  
a zúčtovanie finančných prostriedkov.   
Nakladanie s finančnými prostriedkami priebežne kontrolujú hospodárka a členovia  
revíznej komisie. K ich nahliadnutiu má právo každý rodič žiaka našej školy, resp. prostredníctvom  
triedneho dôverníka.   
Predseda RR môže samostatne schváliť požiadavku do výšky 300,-EUR/polrok,  
bez zasadnutia RR, resp. výkonného výboru.  
 
 

Predpokladané príjmy:  

• Rodičovský príspevok /14 € - 1.dieťa, 10 € - 2.dieťa, 5 € - dieťa s rodičmi poberateľmi 

dávok v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

• 2 % z dane z príjmu 

• Rodičovská zábava 

 
 

 
Spracovala:  Ing. Adriana Matejčíková – predseda RR 

                        

Schválené:  na zasadnutí RR , dňa 8.11.2017 – pozri zápisnicu zo zasadnutia 

  


