
Výsledky hospodárenia v školskom roku 2015/2016  

 

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

1970,- eur, kde príspevok  ZR na jedno dieťa bolo v sume 10 eur. Oproti minulému roku bolo 

rozhodnuté na schôdzke triednych dôverníkov, že tretie dieťa, ktoré navštevuje našu školu  neplatí 

príspevok ZR (jednalo sa o 3 deti).  Traja žiaci nezaplatili . 

Z predchádzajúceho šk. roku sme mali k dispozícií  v pokladni suma 109,30 eur a na bežnom účte 

v Slovenskej sporiteľni  sumu 854,75 eur. 

Spolu sme v školskom roku 2015/2016 od septembra  mohli hospodáriť so sumou 2934,05 eur.  

Poľnohospodárske družstvo bolo sponzorom tvorivých dielní v decembri 2015 vo výške 100 eur. 

Podľa  navrhovaného rozpočtu sme čerpali financie, nasledovne : 

−     cestovné žiakom , ktoré sa zúčastnili na súťažiach vo výške  453,39 eur 

- poplatky za súťaže, ktorých sa  naši žiaci zúčastňujú  vo výške 320 eur,    

− školské akcie  Mikuláš 47,80€,  Karneval 62,93€, Tvorivé dielne 111,80€, Noc s Andersenom  

35,72€, Deň vody 22,90€, Deň Zeme 66,05€, Liga proti rakovine –občerstvenie 12,46€  

a knižné odmeny najlepším žiakom  školy za úspešnú reprezentáciu  školy na konci školského 

roka 234,72€ , spolu v sume 594,38 eur,                                                                                                                                    

− poistenie žiakov na LVVK   + zdravotný dozor  132,58 eur 

− nákup kancelárskeho papiera 105,84 eur 

− poplatky banke vo výške 104,99 eur 

− nákup kníh do školskej knižnice 34,64 eur 

− poštovné ,ostatné 7,10 eur 

− dofinancovanie kuchynskej linky do kuchynky pre vyučovanie 300 eur 

V decembri ZR zaplatilo zálohu za LVVK vo výške 640€. Táto záloha bola vrátená na účet  v januári 

z Ministerstva školstva SR.                                                                                                                 

Dňa 23. Januára 2016 sme organizovali  školský ples.  

Výdavky na ples boli v sume 1694,40 eur. Príjem z predaja lístkov bol 1450,- eur   a príjem z predaja 

lístkov z tomboly bol  637,50,- eur. Čistý zisk z plesu  bol  393,10 eur.            

Zisk z plesu sme investovali do nákupu  počítačov v hodnote 316 eur. 

Preplatok v Školskom programe Ovocie na školách je suma 74,75 eur, ktorá sa prenáša na budúci šk.r. 

 Ku dňu 30.6. je v  pokladni suma 216,57 eur a na účte v Slovenskej sporiteľni suma 916,41 eur. 

Spolu 1132,98 eur. 

Zostatok bude prenesený do ďalšieho školského roku. 

 

 Zapísala: Alica Gubóová, pokladník ZR  


