Príloha č. 1

Správa o hospodárení za rok 2019 ( v EUR )
I.13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1
písm. m).
I.
ZŠ skutočné príjmy:
Popis
1. prenajaté priestory školy- telocvične, byt, zubná ambulancia
2. spotrebované energie podľa platných nájomných zmlúv
3. dobropisy
4. vratky poistného
5. grant UMB, Veolia
Spolu príjmy
II.
ŠKD skutočné príjmy:
Popis
poplatky od rodičov za ŠKD

prenesený výkon
origin. kompetencie ŠKD
origin. kompetencie ŠJ
asistenti
doprava 2019
soc. znevýhod. žiaci
uč. pomôcky - HN
vzdelávacie poukazy
učebnice
LK, ŠvP
Ihrisko
rekreačný príspevok
Dotácie spolu

7830,76
6930,79
588,16
29,74
2019,8
17399,25

Suma v €
18348,54

III.
ŠJ skutočné príjmy:
Popis
Potraviny, réžia, štátna dotácia
Dotácie

Suma v €

Suma v €
192961,10
vyčerpané
1447623
134904
140729
33264
3143,80
2750
498
7386
2513
13200
2 000
3275
1791285,80

použitie
mzdy, odvody, prevádzka
mzdy, odvody, prevádzka
mzdy, odvody, prevádzka
Mzdy, odvody
Dopravné žiakom
učebné pomôcky
pre žiakov v hmotnej núdzi
odmeny pre učiteľov krúžkov, odvody
nákup učebníc Prvouka 2.ročník, AJ
lyžiarsky kurz 8100, škola v prírode 5100 €
oprava ihriska
ZŠ 2584, ŠKD 511, ŠJ 180

Dotácia na projekt „Rovnosť šancí pre každého 52315 eur, vyčerpané na mzdy a odvody 19376,20 eur,
zostatok 32 938,80 eur

Výdavky – analýza:
ZŠ
žiacke šatníkové skrinky, skrine do tried, svietidlá do TV
Nákup

16 269

PC zostavy , multifunkčné zariadenia

4395

PC zostavy žiacke, ostatné UP

6924

Opravy

oprava školského dvora

19758

oprava multifunkčného ihriska
Iné

8463

oprava kanalizácie, maľovanie, opravy zariadení

10069

ŠKD
Nákup
opravy

lopty, hry, stavebnice, športové potreby

6158

materiál na VVP

4106

oprava školského dvora

10465

ŠJ
Opravy

Oprava elektrospotrebičov

2531

Výsledok hospodárenia:
ZŠ: zostatok tvoria príjmy 3803,06 €, grant Veolia 2000 €, dopravné žiakom 92,36 a projekt 32938,80 eur
ŠKD: zostatok 1256,87 € tvoria príjmy z poplatkov
ŠJ: zostatok na potravinovom účte je 21073,79 €, zostatok na depozitnom na potraviny 11622,85
a príjmy na prevádzku 1181,42 eur
Majetok
021- stavby
022- stroje, prístroje a zaradenia
028 - drobný dlhod. hmotný majetok
031- pozemky
042- obstaranie dlhod. hmotný majetok
112- materiál na sklade (potraviny)
318- pohľadávky (nezaplatené popl. ŠKD)
321,326, 379 - záväzky
prebytočný majetok, odpustené pohľadávky

1 385 809,11
13 996,71
0
520 314,68
0
7437,42
0
23915,13
žiadne

