
Výsledky hospodárenia v školskom roku 2016/2017  

 

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

1890,- eur, kde príspevok  ZR na jedno dieťa bolo v sume 10 eur, tretie dieťa, ktoré navštevuje našu 
školu  neplatí príspevok ZR (jednalo sa o 2 deti) 

Z predchádzajúceho šk. roku sme mali k dispozícií  v pokladni suma 216,57 eur a na bežnom účte 
v Slovenskej sporiteľni  sumu 916,41 eur. 

Poľnohospodárske družstvo bolo sponzorom tvorivých dielní v decembri 2016 vo výške 150 eur, na  
oslave 50-tého výročia školy bol vyzbieraný dobrovoľný príspevok za punč vo výške 40€, za zber 
papiera  sme dostali 134 €  a tento rok nám prišiel preplatok za poistenie žiakov v sume 95,04 € .  

Spolu sme v školskom roku 2016/2017 od septembra  mohli hospodáriť so sumou 3531,84 eur. 

Podľa  navrhovaného rozpočtu sme čerpali financie, nasledovne : 

−     cestovné žiakom , ktoré sa zúčastnili na súťažiach vo výške  294 eur 

- poplatky za súťaže, ktorých sa  naši žiaci zúčastňujú  vo výške 364,31 eur,    
− školské akcie  Mikuláš 53,32€,  Karneval 48,57€, Liga proti rakovine –občerstvenie 15,86€  

a knižné odmeny najlepším žiakom  školy za úspešnú reprezentáciu  školy na konci školského 
roka 312,96€ , spolu v sume 430,71 eur,                                                                                                                                    

− cestovné na plavecký výcvik  360 eur 
− nákup kancelárskeho papiera 59,94 eur 
− poplatky banke vo výške 132,49 eur 
− nákup kníh do školskej knižnice 10,82 eur 
− poštovné ,ostatné 4,10 eur 
− maľovanie tried 260 eur 
− náradia do školskej dielne 134,85 eur  
− nákup karimatiek do telocvične 35,80 eur 
− cestovné psychologičke z CPPaP NZ  5,20 eur 
− výročie školy „50“ – program a občerstvenie vo výške 374,73 eur 
− odmena najlepších žiakov na kúpalisko vo výške 66 eur 

Preplatok v Školskom programe Ovocie na školách je suma 89,82 eur, ktorá sa prenáša na budúci šk.r. 
Dňa 10.7.2017 predsedníctvo ZR požičalo OZ Kýranček sumu 960 eur na úhradu projektu „Učebňa 
v prírode“, a túto sumu občianske združenie po refundácií uhradilo na účet ZR dňom 22.8.2017. 

 Ku dňu 31.8. je v  pokladni suma 0,41 eur a na účte v Slovenskej sporiteľni suma 1196,52 eur. 

Spolu 1196,93 eur. 

Zostatok bude prenesený do ďalšieho školského roku. 

 

 Zapísala: Alica Gubóová, pokladník ZR  


