
Návrh rozpočtu SRPŠ pro školní rok 2022/2023

stav pokladny k 1.9.2022: 128 942,00

stav bankovního účtu k 1.9.2022: 84 211,39

celkem: 213 153,39

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 

pí.uč. Pýchová (z minulého školního roku zůstává 

5353,-Kč)

dobrovolné vstupné na akademii 20 000,00

matur.ples (tombola, vstupné, šatna) 310 000,00 předpokládané příjmy

příspěvek na adopci 5 000,00

úroky na BÚ 100,00

celkem: 500 100,00

výdaje:

rozpočet / 

výdaj

příjem na 

krytí 

výdaje období pozn. 

protidrogová prevence 20 000,00 září zajišťuje Dr. Kašparová 

Adaptační kurzy 1.A, 5.C, 1.C/ Tramtárie 

Horní Jelení

příspěvek plavání (1.C, 2.C) - doprava 10 000,00

říjen  

listopad Mgr. Vohralík - 

Žádost Mgr. Nágra, schváleno SRPš na 

první schůzce

příspěvek na Holubova Vídeň 1 200,00 Jana Doskočilová

Příspěvek na cestu k hrobu Dr.Emila 

HOluba

akademie (pronájem sálu, výtv.materiál,…) 10 000,00 20 000,00 listopad Mgr. Nováková-Schattingerová

Náklady na příspěvek kryje výnos ze 

vstupného

soustředění pěveckého sboru - 20 žáků 8 000,00 listopad p.Učitel Hroch

Příspěvek na ubytování, sbor se 

prezentuje na Akademii i adventu.

adventní koncert 15 000,00 15 000,00 prosinec učinkující, rekvizity, občerstvení, květiny, atd.

náklady jsou každý rok pokryty z darů - 

zařizuje p. uč.Pýchová 

doprava lyžař. Kurz (2.C, 5.C, 1.A) 20 000,00 leden Mgr. Vohralík, Mgr. Nágr, Mgr. Pulpánová příspěvek 10 tisíc za turnus/ 1A+5C a 2C

maturitní ples 280 000,00 310 000,00 leden

výdaje jsou dle plánovaného rozpočtu,  plánované příjmy při 

prodeji 700 ks vstupenek příjem 210 tis, 60 tis dary, 40 tis 

tombola Maturitní ples

odměny studentům 16 000,00

květen  -

červen

za reprezentaci školy - maturanti 500,-

/ž., ostatní 400,-/ž., vedení Baltíka 

3000,-, drobné odměny při soutěžích

maturity (občerstvení) 4 000,00 květen 

chlebíčky, zákusky, večeře pro 

mat.komisi

příspěvek sportovní kurz (2.A, 6.C) 10 000,00 červen Mgr. Vohralík - úhrada dopravy úhrada dopravy na vodácký kurz Vltava

soustředění ve španělském jazyce 10 000,00 květen Mgr. Nováková-Schattingerová

probíhá každoročně v době maturitních 

zkoušek

provozní režie 5 000,00

poplatky z účtu, nákup kanc.potřeb, 

daňové poradenství…

jízdné a zápisné na soutěže 20 000,00 průběžně během roku

příspevěk na dopravu a zápisné na 

soutěže

divadelní představení, kino pro žáky školy, exkurze 

pro žáky 36 000,00 100,- /1x za rok na žáka

příspěvek na divadelní 

představení,kino, exkurzi 

apod.například příspěvek na jízdné 

Příspěvek ECDL 20 000,00 350 á zkouška Příspěvek na zkoušky PC - EDCL

Adopce Afrika 7 200,00 7 200,00 výdaj je krytý nějakou akcí školy

Projekt "Lavičky" 40 000,00 2860 vybráno za sběr papíru +  výtěžek plesu 6/22

Projekt Studentský parlament pro 

vybavení školy 

ZeměZměna Oucmanice / 3.C 10 000,00

Příspěvek na projektový program/bude 

pravidelný

celkem: 542 400,00

předpokládaný zůstatek k 31. 8. 2023 170 853,39

Zpracovala: Petra Moravcová


