
Výsledky hospodárenia v školskom 
roku 2010/ 2011 

V tomto školskom roku 2010/2011 bol vyzbieraný príspevok na Združenie rodičov  v sume  

1557,50 eur, kde príspevok  ZR na jedno dieťa je v sume 7 eur.  

Z predchádzajúceho šk. roku nám ostala  v pokladni suma 908,44 eur a na bežnom účte v Slovenskej 

sporiteľni sme mali k dispozícií  sumu  704,96 eur. 

Spolu sme v tomto školskom roku 2010/2011 mohli hospodáriť so sumou 3158,94 eur. 

V novembri  2010 bolo stretnutie  dôverníkov tried , kde bol schválený rozpočet na daný školský rok , 

a financie sme podľa daného rozpočtu čerpali.  

Príspevok na ZR bol zatiaľ použitý na  

− cestovné žiakom, ktorý cestovali na súťaže v sume 141,89 eur,  

− poplatky za súťaže, ktorých sa  naši žiaci zúčastňujú  vo výške 252 eur,  

− cestovné na lyžiarky výcvik 300 eur 

ďalej na   

− školské akcie  Mikuláš, Karneval , knihy žiakom 6.ročníkavo výške  374,07 eur  

− poplatky na vedenie účtu do dnešného dňa  53,86 eur 

 

Ešte budeme mať výdavky na Deň Matiek, Medzinárodný deň detí  a odmeny najlepším žiakom našej 

školy za úspešnú reprezentáciu našej školy na konci školského roka   približne v sume   500 eur .  

Dňa 19. februára 2011 organizovala naša škola školský ples.  

Výdavky na ples boli v sume 1683,39 eur. Príjem z predaja lístkov bol 1944,80 eur a príjem z predaja 

lístkov z tomboly bol 691 eur. Čistý zisk z plesu  bol 952,41 eur. A  táto suma bola investovaná  do 

vynovenie počítačovej učebne. 

Na záver stav pokladne ZR : 

Ku dňu 31.3.2011 je  v pokladni suma  1535,19 eur a na účte v Slovenskej sporiteľni suma 467,05 eur. 

 Zostatok bude prenesený do ďalšieho školského roku. 

 

Zapísala:  Lýdia Malá, pokladník ZR  

 



Výsledky hospodárenia v školskom roku 2010/ 2011 

V tomto školskom roku 2010/2011 bol vyzbieraný príspevok na Združenie rodičov  v sume  

1557,50 eur, kde príspevok  ZR na jedno dieťa je v sume 7 eur.  

Z predchádzajúceho šk. roku nám ostala  v pokladni suma 908,44 eur a na bežnom účte v Slovenskej 

sporiteľni sme mali k dispozícií  sumu  704,96 eur. 

Spolu sme v tomto školskom roku 2010/2011 mohli hospodáriť so sumou 3158,94 eur. 

V novembri  2010 bolo stretnutie  dôverníkov tried ,kde bol schválený rozpočet na daný školský rok , 

a financie sme podľa daného rozpočtu čerpali.  

Príspevok na ZR bol zatiaľ použitý na  

−  cestovné žiakom, ktorý cestovali na súťaže v sume 342,58 eur,  

− poplatky za súťaže, ktorých sa  naši žiaci zúčastňujú  vo výške 310,20 eur,  

− cestovné na lyžiarky výcvik  300 eur  

− školské akcie  Mikuláš, Karneval , knihy žiakom 6.ročníka vo výške  374,07 eur  

− MDD  178,41 eur  

− odmeny žiakom na konci šk.roka  298,09 eur 

− šachová súťaž, občerstvenie 20,20 eur 

− poplatky za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni  82,30 eur 

Dňa 19. februára 2011 organizovala naša škola školský ples.  

Výdavky na ples boli v sume 1683,39 eur. Príjem z predaja lístkov bol 1944,80 eur a príjem z predaja 

lístkov z tomboly bol 691 eur. Čistý zisk z plesu  bol 952,41 eur. A  táto suma bola investovaná  na 

vynovenie počítačovej učebne. 

Na záver stav pokladne ZR : 

Ku dňu 30.6.2011 je  v pokladni suma  887,40 eur a na účte v Slovenskej sporiteľni suma 383,86 eur. 

 Zostatok bude prenesený do ďalšieho školského roku. 

 

Zapísala:  Lýdia Malá, pokladník ZR                 dňa  9.8.2011 

 

 


