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Správa o činnosti ZRPŠ Pri kríži a RZ v školskom roku 2021/2022  
 
Školský rok 2021/2022 považujeme za úspešný napriek pokračujúcej pandemickej situácii.  
 
ZRPŠ Pri kríži dodržalo a splnilo svoj cieľ, ktorý schválila RR na šk.rok 2021/2022:  

• Nakúpili sme učebné pomôcky, výtvarné pomôcky, kreatívny materiál, knihy, ceny a 
odmeny pre deti na aktivity, ktoré sme mali naplánované na tento školský rok a boli 
zrealizované. Medzi ne patrilo aj podujatie pre deti celej školy „Športujeme na MDD“, 
zorganizované v spolupráci s učiteľmi a staršími žiakmi.  

• Koncom roka sme spolufinancovali výlety a exkurzie, ktoré mohli prebehnúť po 
takmer 2-ročnej prestávke. 

• Pokračovali sme v revitalizácii Fitparku – namiesto pôvodne plánovanej novej 
dopadovej plochy pod lezeckou stenou sme zrealizovali výmenu herného prvku, ktorý 
nespĺňal podmienky bezpečného používania a nahradili sme ho novým, ktorý 
nepotrebuje vybudovať dopadovú plochu.   

• Počas celého roka sme pokračovali v už rozbehnutých projektoch a podávali nové 
žiadosti o dotácie a granty - podarilo sa nám uspieť s projektami „Postavme si 
budúcnosť“, „Sadnime si spolu“, „Naučme záhradu učiť“. Zo získaných peňazí sme 
nakúpili programovateľné stavebnice Lego, vaky a pufy na sedenie Tuli, vybudovali 
sme záchytné systémy na dažďovú vodu. Deťom sme mohli vybudovať nový priestor 
so sedením Tuli, aby sa mohli učiť a relaxovať mimo tried a školských učební. Na 
jeseň vysadíme sadenice jedlých kríkov, na ktoré sme získali podporu Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti.  

• Klub Detskej atletiky ZŠ Pri kríži získal peniaze na projekt Pohni kostrou, vďaka 
ktorému si mohli deti vyskúšať rôzne športy v spolupráci so športovými klubmi 
pôsobiacimi v Dúbravke a okolí. Zakúpili sme športové pomôcky.  

• Zrealizovali sme jesennú brigádu rodičov. 
• Z členských príspevkov a získaných 2% z daní sme okrem vyššie spomenutých 

aktivít pomohli pri materiálno-technickom vybavení školy – nákup licencií (Corinth 3d 
Biológia zvierat, Kozmix, Alfbook), nástenná mapa a logo školy vo vstupnej hale 
ŠKD.  
 

Prebiehajúce projekty: 
• Postavme si budúcnosť – projekt na zakúpenie programovateľných stavebníc Lego 

na podporu výučby informatiky a techniky, aby si deti mohli vyskúšať základy 
programovania 

• Sadnime si spolu – lavice, vaky na sedenie na vytvorenie atraktívnejších priestorov 
na chodbách    

• Naučme záhradu učiť – zádržný systém na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie 
v školskej záhrade 

• Pohni kostrou 
Projekty sme mohli zrealizovať vďaka pomoci rodičov, detí, učiteľov a aj vďaka darom, 
grantom a dotáciám. 
 
Ďakujeme rodičom a priateľom školy za podporu preukázanú aj tento rok, najmä vo forme 
zaslaných 2-3% daní. Veríme, že tento školský rok sa podarí zorganizovať aj tradičné 
podujatia ako Vianoce a športový deň, ako aj brigády. 
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Prehľad hospodárenia v šk. roku 2021/22   

   
Príjmy 2021/2022  

 
Členské príspevky 12 770,00  
Príspevky na hygienu 6 817,00  
Príjmy z 2% z dane z príjmov (ZRPŠ + DA) 15 122,66  
Sponzorské dary a granty 6 200,00  
Detská atletika - členské, SAZ príspevok, 
granty 3 562,04 

 
Príspevky ŠKD a i. 2 473,00  
Spolu príjmy 46 944,70  
  

 
  

 
Výdavky 2021/2022:  

 
Knižnica 31,96  
ŠKD  2 792,76  
Spotrebný materiál - pomocný  8 014,94  
Učebné pomôcky, učebnice  6 947,46  
Hygiena  4 764,61  
DA - materiál  4 247,88  
Školské podujatia, aktivity 5 926,73  
DA - služby  72,55  
Poplatky a poistenie  4,00  
Ostatné služby  608,78  
Projekty 10 680,51  
Nákup majetku  3 924,00  
Spolu výdavky 48 016,18  
  
 

 
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI 
 

V Bratislave, 9.9. 2022 

Vypracoval: Výkonný výbor    Schválila: Rodičovská rada dňa 20.9.2022 


