Nadační fond SŠŽTS Šumperk

Nadační fond SŠŽTS Šumperk
Rozpočet pro školní rok 2016/2017 - příspěvky od žáků
Příjmy:
příspěvky od žáků (rodičů) na školní rok 2016/2017

130 000,00 Kč

přebytek z minulých období - stav k 31.8.2016

29 544,50 Kč

Celkem

159 544,50 Kč

Výdaje:
kroužky a zájmová činnost

6 000,00 Kč

příspěvky na materiál pro činnost kroužků

příspěvky žákům na aktivity organizované fiktivní a studentskou firmou
úhrada jízdného, ubytování, stravování, materiálové zabezpečení

pobyty žáků v přírodě, kurzy a související náklady

6 500,00 Kč
5 000,00 Kč

příspěvky dle požadavků organizátorů

sociální příspěvky potřebným žákům

13 000,00 Kč

příspěvky na pobyty, akce, učební pomůcky, stravu, jízdné

odměny žákům včetně formy jednorázového prospěchového stipendia
za prospěch, úspěchy, reprezentaci a propagaci školy

příspěvky na reprezentaci
občerstvení a jiné organizační zajištění školních akcí, soutěží, aktivit u jiných osob

příspěvky na propagaci
výdaje spojené s náborem žáků a aktivitami mimo prostor školy spojené s propagací

odborné soutěže

15 000,00 Kč
6 500,00 Kč
2 000,00 Kč
16 000,00 Kč

úhrada jízdného, ubytování, stravování, materiálové zabezpečení

sportovní akce

7 000,00 Kč

startovné, příspěvky na pronájem, drobné pomůcky, příspěvky na vstupné

ostatní akce - exkurze

19 000,00 Kč

např. exkurze - příspěvek na dopravu apod.

kulturní akce
příspěvky na vstupné, pronájem, hudební produkci, vystoupení na akci - nejlepší žáci

zahraniční pobyty

35 000,00 Kč
14 000,00 Kč

příspěvky na jízdné, stravování u výměnných pobytů a praxí

příspěvky na závěrečné zkoušky
příspěvek na složení zkoušek na 1. pokus - autoškola, odborné zkoušky - např. svařování

příspěvek na provozní režii nadačního fondu

13 000,00 Kč
1 544,50 Kč

poštovné, drobné kancelářské potřeby, poplatky bance

159 544,50 Kč

Celkem
Pozn. Finanční prostředky z příspěvků od žáků (rodičů) mohou být použity pouze pro žáky SŠŽTS Šumperk,
jedinou výjimkou jsou výdaje na nutný provoz (poštovné, účetní evidence, poplatky bance).

Podpora z nadačního fondu nebude vyplácena žákům, kteří nepřispěli do rozpočtu, kromě výdajů za účelem reprezentace školy.
Žádosti o čerpání i následné vyúčtování se předkládají p. Petru Nedělníkovi, který je správcem rozpočtu.
Rozpočet je rámcový, v případě potřeby je dle priorit možný přesun výdajů mezi položkami rozpočtu.

Zpracoval:
Petr Nedělník
V Šumperku dne 31.8.2016

Schválila:

Marie Neduchalová
předsedkyně správní rady

