
názov krúžku Stĺpec5 Stĺpec6 cena za ks cena spolu celková suma za krúžokmeno žiadateľa

I.STUPEŇ

Keramický krúžok dierovač malý ( pomôcka pre prácu s hlinou ) 2,39 2,39

dierovač veľký ( pomôcka pre prácu s hlinou ) 2,80 2,80

drevená špachtľa (pomôcka pre prácu s keramikou ) 2,04 12,24

keramický nožík s ihlou 2,39 2,39

paletovací nôž ( pomôcka pre prácu s keramikou) 4,55 22,75

struna na rezanie hliny 1,52 4,56

farby na keramiku 4,00 200,00

lavóry +misky 20 20,00

keramická hlina THE 7,80 78,00

pec na keramiku a sklo 1619,00 1619,00

príplatok za regulátor 60,00 60,00

príplatok za set dosiek a stĺpikov 72,00 72,00

očká na dokončovacie práce s keramikou 10,80 10,80

2106,93 Mgr. Pétery - Lajčiaková

Varenie na I.stupni zakúpenie materiálu na 3 krúžky 600,00

600,00 Mgr. A. Slavíková

Školský klub detí nákup športových potrieb - lopty, rakety

odmeny žiakom ( Mikuláš, karneval, Deň detí...)

nákup do zbernej triedy - stavebnice, boxy na stavebnice, spoloč,hry)

nákup materiálu - lepidlá, výkresy, krepový papier, výkresy... 250,00 250,00 Mgr. Z. Korbiniová

Metodické združenie odmeny žiakom na školské akcie - 

1.-4.ročník Hviezdoslavov Kubín, Slavík, športové popoludnie, rozlúčka so štvrtákmi, 200,00

Imatrikulácia prvákov ( perá pre všetkých prvákov) 300,00

príspevok do ŠvP ( cca 200 detí) 1400,00

knižné odmeny na konci šk.roka 600,00

Deň otvorených dverí - zápis prvákov 300,00

2800,00 Mgr. A. Slavíková

Matematický krúžokzakúpenie náplní do darovanej tlačiarne 0,00



0,00 Mgr. D. Sabová

Hráme sa anglicky stojan na dataprojektor 32,00 32,00

kábel 20 m 15,40 15,40

hra Do you speak english 27,00 27,00

74,40 Mgr. Výbošťoková

TŠV vrátenie príspevku z min. šk. roku 250,00

nákup pomôcok - gymnastické obruče, badmintonové rakety

florbalové hokejky, kurz na obranu života a zdravia 100,00

350,00 Mgr. D. Brejčáková

Výtvarné súťaže I.stupeňNaj tekvica, Naj ikebana, Naj vajíčko 300,00 300,00

CELKOVÁ SUMA ŽIADANÝCH PRÍSPEVKOV Z OZ pre I, stupeň 6481,33

názov krúžku Stĺpec5 Stĺpec6 cena za ks cena spolu celková cenameno žiadateľa

II.stupeň

Tvorivé ručičky zakúpenie materiálu - vlna, priadza, látky 100,00 100,00 Mgr. K. Hlásniková

Chemický krúžok a zakúpenie chemikálií, laboratórne a ochranné

výučba chémia pomôcky+materiál 200,00

chemická olympiáda+krúžok 200,00

400,00 Bc. S. Saladiová

PK CS zakúpenie kábla k počítaču do učebne 10,00

odmeny pre víťazov miniprojektu ku Dňu jazykov 30,00

zakúpenie CD prehrávača pre potreby CS 50,00

90,00 PhDr. S. Medveďová

PK výchovných pomôcky pre výtvarnú výchovu ( farby na 

predmetov nástennú výzdobu šatní 200,00

pomôcky pre náboženskú výchovu - zakúpenia

CD prehrávača 100,00

pomôcky pre etickú výchovu ( nákup DVD s 



najnovšími informáciami 0,00

300,00 Mgr. A. Bartošová

PK SJL zakúpenie knižných odmien, písacích potrieb, 

sladkostí pre deti za 2 súťaže ( Hviezdoslavov 

Kubín a Mládež a odkaz A. Dubčeka ) 150,00

zakúpenie kníh zo SJL pre žiakov 5.ročníka

(zbierka testov zo SJL 4,59 0

zakúpenie kníh a prac. Zošitov z literatúry

Hravá slovenčina od 5.-9. ročník 50,00

200,00 Mgr. M. Jančová

Technika-dielne zakúpenie materálu + pomôcok

lepidlá Duvilax, lepidlá decoupage, Pam lak,

štetce, krakel, akrylové farby, ryžový papier, 

sviečky, lepidlo na sviečky.....

300,00 300,00 Mgr. A. Bartošová

PK MFCHI fyzika - zakúpenie nabíjačky na batérie 30 30,00

pojazdný stolík 50 0,00

spotrebný materiál, chemikálie, špagát 30,00

60,00 Mgr. S. Štancelová

Varíme-pečieme a dokúpenie kníh do žiackej knižnice (povinné č.) 200,00

ostatné nákup surovín na krúžok Varíme-pečieme 180,00

príspevok na ŠvP pre žiakov 5. ročníka (52 detí) podľa uváženia OZ

ceny pre najlepších žiakov na II.stupni na konci

šk.roka 400,00

780,00 Mgr. M. Kučiaková

CELKOVÁ SUMA ŽIADANÝCH PRÍSPEVKOV Z OZ pre II. Stupeň 2230,00

Suma žiadaná z o.z. pre  I. a  II. stupeň spolu 8711,33



Doplnené predsedníctvom o.z
rozlúčka deviataci 200

príspevok na výlety 2 stupen: 5 eur na žiaka: do 240 žiakov x 5 eur 1200

odmeny + obcerstvenie jarne upratovanie ziaci 200

Naše Mesto jún 2017 100

vianočné ruže koniec roka 200

rezerva 200

spracovanie účtovníctva 350

poplatky účet 100

registrácia 2 percentá za rok 2016 100

poplatky poštovné a overovanie 50

spolufinancovanie projekty (športové prvky ihrisko) 1500

4200

SPOLU SCHVÁLENÉ 12 911,33 eur


