Schválený rozpočet Spolku přátel Tyršovky na rok 2020
Rozpis položek rozpočtu

Navržená částka Schválená částka
v Kč
v Kč

1.

Příspěvek na cestovné na lyžařský výcvik žáků
6. - 9. tříd – 2 x 5.000,-- Kč

10 000,00 Kč

2.

Příspěvek na týdenní ozdravné pobyty dětí 1.
stupně nebo exkurze (16 x 1.000,-- Kč) cestovné, vstupné, nákup sladkostí, drobných
odměn pro účastníky apod.

16 000,00 Kč

3.

Příspěvek na odměny za vynikající výsledky
v soutěžích, turnajích, olympiádách + nákup
knižních odměn pro nejlepší žáky na konci
školního roku

18 000,00 Kč

4.

Sportovní reprezentace, startovné, cestovné
žáků + pedagogického doprovodu

10 000,00 Kč

5.

Mimoškolní akce školní družiny a školního
klubu – 40,-- Kč/1 žáka (nákup sladkostí,
drobných cen, vstupné, cestovné při výletech
apod.)

7 600,00 Kč

Příspěvek na celoroční činnost školních
zájmových kroužků (nákup výtvarného
6.

a keramického materiálu, nákup látek

9 000,00 Kč

na kostýmy, startovné a cestovné na turnaje,
nákup dresů apod.)
7.

Školní Mikulášská nadílka (ovoce, sladkosti,
drobné dárky)

7 000,00 Kč

8.

Poplatek za členství v Asociaci školních
sportovních klubů

3 000,00 Kč

9.

Úhrada za vedení účtu v České spořitelně,
nákup poštovních služeb, režijní náklady na
činnost Spolku přátel Tyršovky

2 500,00 Kč

10.

Příspěvek na akce pro žáky 9. tříd na exkurze
v rámci dějepisu na téma Boj proti totalitě. vstupné, doprava žáků

6 000,00 Kč

11.

Mimotřídní akce pro 1. stupeň (karneval,
diskotéka, soutěže apod.)

4 000,00 Kč

12.

Školní akademie, rozloučení 9. tříd

7 000,00 Kč

13.

Gera - návštěva partnerské školy ze Spolkové
republiky Německo (jízdné, stravné, odměny,
prezentace školy….)

3 000,00 Kč

14.

Erasmus - jízdné stravné, upomínkové
předměty atd. pro studenty a pedagogy

5 900,00 Kč

15.

Výdaje na projektové dny 3. - 9. tříd (na
1 třídu 500,-- Kč)

11 000,00 Kč

Výdaje celkem:

120 000,00 Kč

Pozn.:

Předpokládaný zůstatek z rozpočtu 2019
25 000 Kč
Předpokládaná výše příspěvku v roce 2020
95 000 Kč
Celková částka k použití v roce 2020
120 000 Kč
Rozpočet je sestaven na základě předpokládaného příspěvku 200Kč/1 dítě. V případě, že do školy
chodí více dětí z jedné rodiny, ve výši 300Kč/1 rodinu.

Rozpočet je sestaven na základě předpokládaného příspěvku
200 Kč/1 dítě. V případě, že do školy chodí více dětí z jedné rodiny,
ve výši 300 Kč/1 rodinu.

