Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži – ZRPŠ Pri kríži

Správa o činnosti ZRPŠ Pri kríži a RZ v školskom roku 2020/2021
Školský rok 2020/2021 považujeme za úspešný napriek tomu, že bol poznačený koronakrízou, ktorá
nepriaznivo ovplyvnila vzdelávanie našich detí. Napriek tomu sme pokračovali v už rozbehnutých
projektoch a podávali nové žiadosti o dotácie a granty. ZRPŠ Pri kríži dodržalo a splnilo svoj cieľ, ktorý
schválila RR na šk.rok 2020/2021 s výnimkou obdobia, kedy sa deti nezúčastňovali bežného denného
vyučovania v škole:
 Začiatkom roka sme sa spolupodieľali na aktivitách žiakov, nakúpili sme učebné pomôcky,
materiál, ceny a odmeny pre deti na aktivity, ktoré sme mali naplánované na tento školský
rok a boli zrealizované, taktiež do ŠKD
 V I. polroku sme podporili kultúrne a športové aktivity školy a žiakov, Mikuláša, v II.polroku
MDD. Viaceré pravidelné aktivity sa vzhľadom na obmedzené podmienky fungovania
nemohli uskutočniť a deti si na tradičnú haloweensku cestu odvahy, Vianoce pri kríži, tvorivé
dielne, turnaj v scrabble či športový deň musia počkať.
 Na jeseň sme zrealizovali vybudovanie dopadovej plochy pod hojdačku – hniezdo. Vďaka
získanému grantu od Nadácie ZSE a dofinancovaním ZRPŠ sa deti môžu hojdať bezpečnejšie.
 Počas celého roka sme podali viacero žiadostí o dotácie a granty. V I.polroku sa nám podarilo
uspieť s projektami „Záhradná učebňa“, „Art galéria na školskej chodbe“ a „Expedícia
príroda“ . Do školy bol zakúpený vizualizér, učitelia biológie dostali nový notebook, kameru,
disk, tlačiareň a s deťmi vytvorili Atlas rastlín. V II. polroku sme do školskej knižnice nakúpili
knihy (projekt „Zobuďme Šípkovú Ruženku“) a z projektu „Deti v sieti“ budú vyškolení
učitelia, nakúpená odborná literatúra a pomôcky. Úspechom projektu „Eko-učebňa
v záhrade“ sa nám nakoniec podarilo vybudovať až dve eko-učebne v areáli školy. Na jeseň
vysadíme sadenice jedlých kríkov, na ktoré sme získali podporu Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti v projekte „Záhrada na zjedenie“. Cez prázdniny sme získali podporu projektu
„(ne)Udržateľní“ a „Vyriešme šatne pre deti“.
 Klub Detskej atletiky ZŠ Pri kríži získal peniaze na ďalšie športové pomôcky (projekt „Pohyb
Pri kríži“), ktoré žiaci využívajú nielen v rámci krúžkovej činnosti, ale aj na hodinách telesnej
výchovy a v ŠKD.
 Jesennú a jarnú brigádu rodičov a priateľov ako aj ďalšie dobrovoľnícke aktivity nebolo
možné realizovať v rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Peniaze vyčlenené v rozpočte na
tieto aktivity boli presunuté do ďalšieho školského roka. Preto sme radi, že sa podarilo
brigádu usporiadať začiatkom nového šk. roku.
 Z príspevku rodičov a z podielu zaplatenej dane sme podporili školské akcie Mikuláš a MDD,
pomohli pri materiálno-technickom vybavení školy – čistiaci stroj Kärcher, nákup licencií,
šatňových skriniek, učebných a špeciálnych pomôcok, pomôcok na výtvarnú výchovu (pre
deti, rodičia ktorých zaplatili členský príspevok), začali s rekonštrukciou knižnice a i.
Ďakujeme rodičom a priateľom školy za podporu preukázanú aj tento rok, najmä vo forme zaslaných
2-3% daní, členských príspevkov a pri organizovaní projektov.
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI
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Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži – ZRPŠ Pri kríži

Prehľad hospodárenia v šk. roku 2020/21
Príjmy 2020/2021
Členské príspevky
Príspevky na hygienu
Príjmy z 2% z dane z príjmov (ZRPŠ + DA)

10 890,00
5 664,00
18 983,45 tento rok cca 11 300

Sponzorské dary a granty

8 500,00

Detská atletika - členské, SAZ príspevok, granty

3 423,39

Príspevky ŠKD a i.

2 210,00

Spolu príjmy

49 670,84

Výdavky 2020/2021:
Školské podujatia, aktivity

687,72

Školská knižnica

1 486,33 9 2 8 r e k o n š t r u k c i a k n iž n ic e ( z 2 % d a n í )

Projekty

4 274,78

ŠKD

1 786,98

Spotrebný materiál, tonery,..

2 928,81

Učebné pomôcky, odb. Literatúra, učebnice

8 179,40 4001 licencie MS Office (z 2% daní)

Ostatné (Poplatky,služby)

1 017,26

Hygiena

4 327,30

Detská atletika

3 532,21

Investičné (majetok)

3 480,00 umývací automat (z 2% daní)

Spolu výdavky

31 700,79

Niektoré nákupy/platby naplánované
v minuloročnom rozpočte boli vykonané až po
31.8.2021 (najväčše položky)
šatňové skrinky
spotrebný materiál na brigádu
športové náradie z projektu detskej atletiky
stoly s lavicami do eko-učební
pomôcky pre špeciálneho pedagóga
MDD - zaúčtovanie

Plánované výdavky (rozpočet)
Uskutočnené výdavky
Zostatok v pokladni k 31.8.2021
Zostatok na účte k 31.8.2021
Zostatok v pokladni DA k 31.8.2021
Zostatok na účte DA k 31.8.2021

5 006,00
313,00
1 616,00
1 610,00
443,00
1 400,00
10 388,00
40 625,00
42 088,79 vrátane projektov
2 626,49 nie je zaúčtované MDD, knihy,..
40 628,97
3,29
3 279,21

