
Výsledky hospodárenia v školskom roku 2014/2015  

 

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

2005,- eur, kde príspevok  ZR na jedno dieťa bolo v sume 10 eur. Tretie dieťa platí 5 eur.  Jeden žiak  

nezaplatil. 

Z predchádzajúceho šk. roku sme mali k dispozícií  v pokladni suma 38,34 eur a na bežnom účte 

v Slovenskej sporiteľni  sumu 2658,52 eur. 

Spolu sme v školskom roku 2014/2015 mohli hospodáriť so sumou 4701,86 eur.  

Poľnohospodárske družstvo bolo sponzorom tvorivých dielní v novembri 2014 vo výške 150 eur. 

Občianske združenie Kýranček  sponzorovalo sumou 230,50 eur. 

Zisky z plesov sme mali uložené na bežnom účte ZR .Túto sumu sme  ku koncu školského roka  a cez 

prázdniny investovali  do prechodu medzi A-B pavilónmi. Investícia na materiál s prácou bola 

v hodnota  871,63€ v šk.r.2013/14 a 1540,52€ v šk.r.2014/15 spolu 2412,15€. 

Podľa  navrhovaného rozpočtu sme čerpali financie, nasledovne : 

−     cestovné žiakom, z toho  - autobus do Školy v prírode Trnavá Hora v sume 500 eur,                                                                       

a cestovné žiakom, ktorý sa zúčastnili na súťažiach  v sume 274,72 eur,  spolu 774,72 eur 

- poplatky za súťaže, ktorých sa  naši žiaci zúčastňujú  vo výške 570,70 eur,    

− školské akcie  Mikuláš 95,33€,  Karneval 46,51€ , Tvorivé dielne 250,72€, Deň svätých 89,66€, 

Deň mlieka 98,42€ , MDD- -cukrová vata 150€  a knižné odmeny najlepším žiakom  školy za 

úspešnú reprezentáciu  školy na konci školského roka 174,53€ , spolu v sume 905,17 eur, 

− optika na internet pre školu 450 eur 

− poplatky banke vo výške 118,85 eur 

− poštovné ,ostatné 62,70 eur 

Dňa 24. Januára 2015 sme organizovali  školský ples.  

Výdavky na ples boli v sume 1469,15 eur. Príjem z predaja lístkov bol 1137,50,- eur   a príjem z 

predaja lístkov z tomboly bol  636,- eur. Čistý zisk z plesu  bol  304,35 eur.  

 Ku dňu 30.6. je v  pokladni suma 109,30 eur a na účte v Slovenskej sporiteľni suma 854,75 eur. 

Spolu 964,05 eur. 

Zostatok bude prenesený do ďalšieho školského roku. 
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