
Rozpočet  na školský rok 2020/21

 Rodičovské združenie pri ZŠ Pieninská 27 Banská Bystrica 

2018/2019 Príspevky minulý šk. rok  4.055,00 € 
Výdavky  minulý šk. rok 3.282,70 €

Zostatok finačných prostriedkov zo šk.r. 2019/20 k 1.9.2020 3.338,90 €

1/ Žiacky parlament                            120,- 

Podpora činnosti ŽP, príspevok je určený na propagačný materiál, ceny za umiestnenie  v súťažiach
a tradičných podujatiach:  O najoriginálnejšiu tekvicu,  Ekošarkan,  Najkrajšie  logo ŽP,  Vianočná
ikebana, Stavanie snehuliakov, Tradičné dni – Deň vody, Deň naopak, valentínsky deň, Deň Zeme,
Týždeň čistoty, Svetový deň pohybu, Cena pre najaktívnejší triedny kolektív.

2 / Lyžiarsky výcvik  3. a 4. ročník               200,-

Príspevok na dopravu  – lyžiarska gramotnosť všetkých žiakov v ročníku.

3/ Plavecký výcvik   4,-€/1 žiak   2.,3.,5. ročník                                     500,- 

Príspevok na dopravu  – plavecká gramotnosť všetkých žiakov v ročníku.   

4/ Mikuláš              0,-  

4/ Cestovné na účely reprezentácie školy                                             100,- 

Príspevok  na  preplácanie  cestovného  žiakom  a  sprevádzajúcim  pedagógom,  ktorí  cestujú  na
podujatia, kde reprezentujú školu(vyššie kolá vedomostných a športových súťaží a vystúpení, ktoré
organizuje zriaďovateľ)

5/ MDD             0,-

5/ Odmeny do tried za výborné výsledky na konci šk. roka  314 žiakov x 4€/žiak              1.256,- 

6/ Podpora matematických spôsobilostí                                                                       585,50 + …...

Komparo – 4. ročník vo výške                                    305,50

Komparo – 9. ročník vo výške                                                         260,-

MAKSÍK 1.stupeň – vo výške 4,75€/žiak resp. dvojica (počet prihlásených ešte nie je známy)   .…..

MAKS 2.stupeň – vo výške 5,00 €/žiak resp. dvojica počet prihlásených ešte nie je známy)       .…..

Týždeň vedy a experimentov – odmeny pre žiakov                                              20,-

7/ Projekt Milujeme Slovensko                                                                                   1.500,-/ 1.700,-
návšteva družobnej školy Dabaš (podľa epidemiologickej situácie)                                             700,-
Milujeme Slovensko  pre všetky triedy                                800 – 1.000,-

všetky exkurzie sú spojené do tématických celkov  z predmetov SJ,  GEO, DEJ, pre jednotlivé
triedy; projektové vyučovanie podľa regiónov,  po absolvovaní  každá trieda spracuje poznatky z
vyučovania a exkurzií konkrétneho regiónu do brožúry + podpora dopravy.



8/ Športové podujatia organizované školou                                          300,-

športové súťaže 150,-  florbalový turnaj 150,-        

Turnaje:  stolnotenisový,  florbalový,  vo  vybíjanej,  bedmintonový,  crossfit,  školská  olympiáda,
florbal, päťboj, vedomostný kvíz

9/ Tradičné podujatia                                                        360,-

Príspevok je určený na podporu podujatí: 

Vítanie prvákov do žiackej rodiny                                  40,- 

Vítanie prvákov v škole 1E/1žiak                                          40,-

Rozlúčka s absolventami                                                            50,-          

Historické noc v ŠKD                                                       80,-

Tričká pre budúcich prvákov pri nástupe do školy                                                               150,- 

10/ Aktivity pre predškolákov, spolupráca s MŠ                                                 50,-
Podpora podujatí organizovaných Metodickým združením primárneho vzdelávania, zamerané  
vzbudenie záujmu rodín predškolákov o zápis na našu ZŠ - Čarovná školská taška, tvorivé dielne, 
športové hry                

11/ Raňajky pre mamičky a olovrant pre oteckov                                            160,-

Príspevok je určený na podporu aktivity v ŠKD ku Dňu matiek a Dňu otcov

12/ Literárne a spevácke a jazykové súťaže + v cudzom jazyku                                150,-

Podpora ocenenia žiakov za účasť a umiestnenie v školských kolách súťaží Hviezdoslavov Kubín, 
Slávik Slovensko, Šaliansky Maťko, Jazykové olympiády a vedomostné súťaže

13/ Podpora dopravy na exkurzie vo výške                                                                         700,-

1. stupeň: 

planetárium                        100,-

Škola v prírode podľa epidemiologickej situácie                                                                300,-

Divadelné predstavenie ZV doprava celý 1. stupeň                                  300,-

14/ Iné                                                                     270,-

Príspevok na nákup pomôcok do odb.učebne Dielne                               100,-

Zelený kútik – EKO                                         50,-

Príspevok na nákup didaktických pomôcok pre žiakov so ŠVVP                                     120,- 

Spolu:                                                                        6.331,50 + matematické súťaže


