
Správa o činnosti SRRZ-RZ pri Základnej škole v šk roku 2017/18 

 

     Rodičovské združenie je občianskym združením a patrí medzi neziskové organizácie. Činnosť   

RZ je upravená v Stanovách SRRZ. Každé RZ hospodári na základe svojho rozpočtu na školský rok. 

Činnosť RZ vychádza z cieľov SRRZ a je zameraná na kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ochranu 

práv detí, rast talentov, ochranu a podporu zdravia, športu, zachovanie kultúrnych hodnôt, životného 

prostredia a iné. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s vedením školy a ostatnými pedagogickými 

i nepedagogickými zamestnancami. Oslovuje inštitúcie, ktoré sú finančne nápomocné pri dosahovaní 

cieľov, pomáha pri organizovaní rôznych súťaží či už vedomostných alebo športových, organizuje 

zber druhotných surovín, krmiva pre útulok a ZOO. Prispieva taktiež materiálne na kvalitnú výučbu. 

Všetky aktivity a materiálne zabezpečenie by sa však nedali realizovať bez pomoci rodičov, či už 

formou členského, darovaním 2 % dane z príjmu alebo sponzorskými darmi. 

 
 

V školskom roku 2017/18 malo RZ príjmy 14985,93 €, z toho 

- z členského 8500 € 

- zo zberových a iných aktivít 2583,90 € 

- z 2% dane z príjmu za predchádzajúce obdobie 3902,03 € 
 

Výdavky boli 17518,71 €, v členení na 

- Školské akcie 3633,79 €  /školské kráľovstvo – imatrikulácia prvákov, športové súťaže, Komparo, 

ukážka hipoterapie, akcie spojené s MDD, karneval, deň zdravej výživy, matematické a informatické 

súťaže, aktivity v ŠKD, exkurzie a i./ 

- Odmeny, ceny 3695,71 € /na rôzne súťaže ako  Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliansky    

Maťko, predmetové olympiády, minimaratón, zber papiera a iné/ 

- Učebné pomôcky a spotrebný materiál 3094,96 € /licencie na Baltie, programovateľné LEGO pre I. 

i II.st.ZŠ, výtvarný materiál, interaktívne pomôcky SJ, tonery a i./ 

- Drobný hmotný majetok 4276,91 € / 2 ks CD prehrávačov, stojan s mikrofónom, semafory na   

plánované dopravné ihrisko, skrinky do učebne informatiky, šachové hodiny 6 ks, a i/  

- Členské SRRZ /0,60 na žiaka/ 334,20€ 

- Ostatné náklady 1845,21 € /zásobníky na toaletný papier a toaletný papier/ 

- Režijné náklady 527,93 € 

- Daň z príjmu 110 € 

Vďaka sponzorstvu sa vybavenie rozšírilo o 10 ks iPadov. 

. 

 

 


