
  

        SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ 

                                                                                                                                                                          

 

Vyhodnotenie použitia 2 % z daní v roku 2006 – 2007 
Občianske združenie Rada rodičov pri ZŠ Raková č. 950, 

 
     Rada rodičov pri Základnej škole v Rakovej, formou Občianskeho združenia 
disponuje s účtom, na ktorý nám dobrovoľne posielajú fyzické a právnické osoby  
(rodičia, priatelia, iní občania) 2 % zo svojich daní.   
      Po vzájomnej dohode rodičov, učiteľov, žiakov sú peniaze z účtu použité na 
podporu vzdelávania detí našej školy. 
 

Za rok 2006 nám bolo poslané:                                           

 89.929,- Sk 

Ich použitie bolo nasledovné: 
- šk. zemepisné atlasy zakúpené za:                         15.488 Sk    
- karimatky na telesnú výchovu                                         3.000 Sk 
- prac. materiál do šk. klubu                                            1.076 Sk           
- exkurzie 1. – 9. roč. uhradené do výšky 90 – 100 %   70.365 Sk 
 
Za rok 2007 
 
- pracovné projekty anglického jazyka pre žiakov vyššieho ročníka  11.155 Sk 
- lyžiarska výstroj pre lyžiarsky výcvik /lyže, viazanie, topánky, palice/     43.600 Sk 
-  ceny pre deti zúčastnené karnevalu 1. – 4. roč.                                          830 Sk 
- vzduchovky pre strelecký krúžok a k tomu spotrebný materiál               11.980 Sk   
- exkurzie, výstavy a športové podujatie  k dnešnému dňu:                      30.857 Sk                             
 
Môj postreh: 

 
Zo zaujímavosti som sa zúčastnila exkurzie v Kremnickej minciarni, kde mali 
zúčastnené deti možnosť vidieť všetky peniaze od grošov, dukátov, strieborniakov, 
nájdených pokladov až po súčasné. Okrem toho sfárali do chodieb Kremnickej bane, 
kde sa kedysi ťažilo zlato. Boli oblečené v ochrannom odeve, mali prilbu na hlave 
a v ruke baterku.  
Na záver prehliadky si na pamiatku narazili mince tak, ako sa razili kedysi. Deti budú 
mať na čo  spomínať. 
 

2 % z Vašich daní slúžia Vašim deťom 
 

                                            IČO: 37976397 
 

Adresa: Rada rodičov pri Základnej škole Raková č. 950, 
Občianske združenie 

 
Tlačivá k tomu potrebné sú k dispozícií v Základnej škole v Ústredí na sekretariáte a v škole u Gala. Vypísané 
a potvrdené  tlačivá treba odovzdať na miestny príslušný daňový úrad do 30.4.2008.  
 

Antónia Križeková, predsedkyňa Rady rodičov 
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