Rozpočet sRPŠ2016 _ 2017

í. Kulturní činnost:

Poznámky:

a) knihy, časopisy, program. vybavení
b) vstupné divadlo

c) výzdoba školy (fotografie, film)

d) dalšíkulturní činnost

2.

Sportovní činnost,soutěžě,motivace

a) cestovné na závody, soutěže

- (cestovné, vložné)

b)projekt Praha 9,třídy
c) lyžařský kurs
d) motivačníprogram 9 třídy
e) sbor Oříšek

- (250,- Kč/žáka)

3. Věcné cenv (odměnv} za soutěže. práce pro škotu:

a) odměny
4. Záimová

činnost. ostatní:

a) hymna školy
b) aj l.stupeň
c)den otevřených dveří
d) uóební pomůcky
e) mimořádné náklady
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dotačníprogram
- rezeNa
- popl.za ved.účtu,...

předpokládané tržbv:
a) příspěvky rodičů
b) sběr bylin

-

c) sběr pomeranóové kůry
d) sběr papíru
e) sběr kaštanů
f) ost.příjmy

stav ůčtuk31.8.20í7
pokladna k 31.8.2017

Gelkem:

3740,03 Kč
17647,00 Kč

2í387.03 Kč

piísp,na 200 Kč/rod, da2a 12

RozPoČET sRPŠ20í 7-2018

í. Kulturní činnost:

Poznámky:

a)

b) vstupné divadlo

5000
5000
20000
3000(

c) výzdoba školy (fotografie, film)
d) dalšíkulturní činnost

2.

Sportovní činnost,soutěžě,motivace

a) cestovné na závody, soutěže
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b)projekt Praha 9.třídy
c) lyžařský kurs
d) motivačníprogram 9 třídy
e) sbor Oříšek
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- (cestovné, vložné)
- (250,- Kč/žáka)
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3. Věcné cenv (odměnv} za soutěže. práce pro školu:
a) odměny
4. Záimová

činnost. ostatní:

a) AJ '| stupeň
b) dalšízájmová činnost

c)den otevřených dveří
d) učebnípomŮcky
e) mimořádné náklady
f) režie
g) čepice 1.tř.
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dotačni program
- rezeNa
- popl.za ved.účtu,...

o

předpokládané tržbv:
a) příspěvky rodičů
b) sběr bylin

-

c) sběr pomerančovékůry
d) sběr papíru
e) sběr kaštanů
f) ost,příjmy

stav ůčtu1k 30.8.2017

pokladna k 30.8.2017

Celkem:

5000
5000
5000
3000

3740,03 Kč
17647,00 Rč
21387.03 Kč

piiso na 200 Kčhad do 2a.12.

