
Rozpočet plánovaných výdajů spolku rodičů ve školním roce 2022/23 

1 Sportovní vybavení 55 000  
2 Toaletní potřeby 25 000  
3 Pomůcky pro fyziku a technický kroužek 25 000  
4 Židle do laboratoře biologie 20 500  
5 Odborné časopisy 12 000  
6 Basová kytara a kombo 12 000  
7 Dokončení odpočinkové zóny na konci chodby 10 000  
8 Knihy do knihovny (beletrie i odborná) 8 000  
9 Léky do lékárniček 2 000  

10 Krmení pro hada 1 500  

 Materiál celkem   171 000 

11 Ročenka (dárek pro všechny maturanty) 50 000  
12 Dárek pro nejlepší maturanty 40 000  
13 Odměny výhercům školního kola předmětových soutěží  26 000  
14 Medaile pro úspěšné studenty 15 000  
15 Sociální příspěvky 10 000  
16 Mikiny pro reprezentantky školy v přespolním běhu 9 000  
17 VoBaFo 7 000  
18 Odměny studentům za hudební vystoupení 6 000  
19 Drobné dárky na reprezentaci školy 4 000  

 Odměny a dary celkem   167 000 

20 Akademie GVP (pronájem divadla) 40 000  
21 Sportovní den (atletika) 20 000  
22 Přednáškový den Na pláni současnosti 15 000  
23 Maturity - občerstvení 12 000  
24 Food festival 10 000  
25 Mediální seminář (školní časopis) 8 000  
26 Akce studentského parlamentu  7 000  
27 Studentská odborná konference  6 000  
28 První ročníky - setkání na zahradě 6 000  
29 Noc s povídkou 4 000  
30 Sportovní činnost (startovné na Poprasku a VoBaFo) 3 000  
31 Imatrikulace na plese (kvetinové dary) 3 000  
32 Historický klub 3 000  
33 Maturitní vysvědčení - předávání 2 000  

 Pořádané akce celkem   139 000 

 Výdaje  477 000 477 000 

  

Poznámky k návrhu výdajů Spolku rodičů pro školní rok 2022/23 

Výdaje jsou jako obvykle rozděleny do 3 částí.  

První část je nákup materiálu, který bude využit pro výuku povinných předmětů nebo pro zájmové činnosti studentů, 

popřípadě pro zlepšení komfortu pobytu v budově školy. Nejvyšší položkou je sportovní vybavení. Jedná se o 

pravidelnou obměnu vybavení pro vodácké kurzy a letos také o nákup míčů (volejbal, basketbal, fotbal). Po 

dokončení rekonstrukce „domečku“ na hřišti školy bude užitečné mít sadu míčů uloženou zde. Část míčů bude také 

k dispozici studentům pro jejich neorganizované sportování. 

Druhá část rozpočtu jsou odměny pro maturanty a pro studenty, kteří se umístí na předních místech ve školním kole 

předmětových soutěží nebo úspěšně reprezentují školu ve vyšších kolech vědomostních či sportovních soutěží. 

Největším výdajem je 50 000 Kč na tisk obsáhlé plnobarevné ročenky (Yearbook), kterou by všichni maturanti dostali 



zdarma. Maturantů je 117. Součástí této části rozpočtu jsou i příspěvky pro sociálně slabé studenty, které jsou však 

letos sníženy na 10 000 Kč, protože většinu požadavků na takové příspěvky bude škola schopna vyřídit 

prostřednictvím programu Magistrátu hl.m. Prahy. 

Třetí část rozpočtu jsou příspěvky na akce pořádané školou. Největší výdaje jsou pronájem divadla Broadway na 

Školní akademii a pronájem atletického stadionu na Děkance pro Atletický den.  

Celkové plánované výdaje jsou ve výši 477 000 Kč. 

Navrhujeme, aby od rodičů byl vybírán příspěvek (dar) ve výši 750 Kč. Škola má 662 studentů. Pokud 90% z nich 

příspěvek zaplatí, tak budou příjmy 447 000 Kč. To sice nepokrývá plánované výdaje, ale na základě zkušenosti 

z předchozích let víme, že skutečné výdaje bývají nižší než výdaje plánované. Navíc jsou v záloze k dispozici finanční 

prostředky nevyčerpané v předchozích letech ve výši 131 432 Kč. 

 

      


