
Návrh rozpočtu SRPŠ pro školní rok 2017/2018

stav pokladny k 1.9.2017: 31 464,00

stav bankovního účtu k 1.9.2017: 122 938,74

celkem: 154 402,74

příjmy: rozpočet pozn.

příspěvky rodičů (á 500,-/žáka) - cca 300 žáků 150 000,00 500,-/ž. - hradí mladší sourozenec

finanční dary (advent) 15 000,00

dary - slouží k pokrytí nákladů na advent-zařizuje 

Mgr. Pýchová

finanční dary (ostatní) 5 000,00

dobrovolné vstupné na akademii 10 000,00

dobrovolné vstupné advent 5 000,00 zasíláno na konto adventních koncertů ČT

matur.ples (tombola, vstupné, šatna) 100 000,00 vstupné 200,-, tombola - 10 kč, 5 kč, šatna

příspěvek na adopci 5 000,00

ročně je potřeba zaslat 7200,- Kč (z minulého 

školního roku zůstávají 2 200,-)

úroky na BÚ 100,00

celkem: 290 100,00

výdaje: rozpočet období pozn. 

protidrogová prevence 20 000,00 září 

Mgr. Koláčková - zajišťuje Dr. Kašparová v rámci 

adaptačních pobytů 1.r.

jízdné pro žáky do Vídně 1 800,00 říjen

Mgr. Preclíková-každý rok počátkem října jezdí 

několik studentů do Vídně - 200,-/ž., stejnou část 

si hradí i žáci

příspěvek plavání (1.C, 2.C) - doprava 300,-/ž. 15 000,00 Mgr. Vohralík - 

akademie (pronájem sálu, výtv.materiál,…) 7 000,00 listopad Mgr. Nováková-Schattingerová

soustředění pěveckého sboru - 20 žáků á 400,- 8 000,00 říjen Mgr. Filipová

adventní koncert 15 000,00 prosinec 

Mgr. Pýchová-náklady jsou hrazeny ze 

sponzorských darů - učinkující, rekvizity, 

občerstvení, květiny, atd.

příspěvek lyžař.kurz (2.C, 5.C, 1.A) 4 000,00 leden

příspěvek 50,-/žáka - (výlet během odpočinkového 

dne) 

doprava lyžař. Kurz (2.C, 5.C, 1.A) 40 000,00 leden

Mgr. Vohralík - úhrada dopravy,proti loňskému 

roku zvýšeno, kurzy nenavazují na sebe

maturitní ples (výtv.mat., pronájem sálu,…) 60 000,00 únor

pronájem sálu, hudba, pozvánky, předtančení 2x, 

šerpy, moderátoři, kytky, OSA, fotograf, plakáty, 

výzdoba, losy, atd.

odměny studentům 30 000,00

květen-

červen

za reprezentaci školy - maturanci 500,-/ž., ostatní 

400,-/ž., vedení Baltíka 3000,-, drobné odměny při 

soutěžích

maturity (občerstvení) 6 000,00 květen chlebíčky, zákusky, večeře pro mat.komisi

příspěvek sportovní kurz (2.A, 6.C) 30 000,00 červen Mgr. Vohralík - úhrada dopravy

soustředění ve španělském jazyce 8 000,00 květen Mgr. Schattingerová

příspěvek na adopci 7 200,00 Mgr. Kay- příspěvek je pokryt příjmy z akce školy

doprava divadlo pro žáky, učitele a příp. rodiče 

(Praha) 15 000,00 prosinec 

Mgr. Pýchová-akce pro žáky a učitele, Moravské 

divadlo Olomouc-Sluha dvou pánů

odvod dobr. vstupného z adventu 5 000,00 prosinec 

Mgr. Pýchová-výtěžek adventního koncertu 

odesílán na konto adventních koncertů ČT

provozní režie 3 000,00 poplatky z účtu, nákup kanc.potřeb,…

příspěvek - Katalog škol 6 000,00

příspěvek na prezentaci školy v Katalogu škol 

Královehradeckého kraje 

jízdné a zápisné na soutěže 25 000,00

průběžně 

během roku

jízdné a zápisné na sportovní soutěže, 

programátorské soutěže, olympiády,…

projektový den 2 000,00 Mgr. Valášková-program určený pro žáky ze ZŠ

celkem: 308 000,00

předpokládaný zůstatek k 31. 8. 2018 136 502,74

Zpracovala: Š. Richtrová


