
 

Přehled příjmů a čerpání z fondu SR ve školním roce 2020/21: 

 

V letošním roce 521 žáků 

členů SR (zaplatili příspěvek) 420 

nečlenové 91 (rodič nezaplatil příspěvek za žáka) 

skutečné příjmy z příspěvků ve šk. roce 2020/21: 400Kč x 420 členů = 168 000 Kč  

čerpání z fondu  ve šk. roce 2020/21 celkem (k 14. 6.): 229 404,- Kč * 

rozdíl mezi příjmy a výdaji byl uhrazen ze zůstatku z minulého školního roku: 61 404 Kč  

současný zůstatek na účtu (k 22. 6. 2021) je: 172 494 Kč 
 

* položkově rozepsáno zvlášť |(viz níže) 

 

přitom: 

plánované příjmy z příspěvků rodičů měly být: 208 000 Kč (520 žáků x 400 Kč) 

další plánované příjmy z akcí, které se nekonaly (ples, vánoční jarmark) 40 000 Kč 

celkem byly plánované příjmy: 248 000 Kč, ale skutečně byly příjmy pouze 168 000 Kč 
 

Ze zůstatku na účtu se mělo hradit 140 Kč /žáka (pojištění a hygienické potřeby)    72 940 Kč, 

a ze zaplacených příspěvků byla plánovaná částka na školní potřeby a papíry  dalších  93 600 Kč 

celkem je to  166 400 Kč  

- celá tato částka byla školou v letošním roce vyčerpána (166 720 Kč), (pojištění, hygienické potřeby, 

školní pomůcky a papíry celkem) 
 

 

 

*ČERPÁNÍ Z FONDU - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021–položky dle schváleného plánu čerpání  

Výdaje 

Č. 
položky 
dle 
plánu 
čerpání  

položka Skutečně 
čerpáno  

plánováno 

1 pojištění,hyg. a školní potřeby  166 720 166400 

2. Vítání prvňáčků       5 815 8000 

3. Mikuláš 18 148 22000 

4.  ŠVP a kurzy (adaptační kurz Hálův mlýn) 1 760 15600 

6. Soutěže, (ceny, poháry) 
MDD 

18 170 24000 

Hospodaření se zůstatkem z roku 2019/20 

Č. 
položky 
dle 
plánu 
čerpání  

položka Skutečně 
čerpáno  

plánováno 

1 Příspěvek na pořízení plesových šatů 9 984 16500 

3. Profinancování výnosu z akcí školy z minulého šk. 
roku 
-pořízení her do družiny 

8 807 53872 

  CELKEM       229 404 

 


