Správa o hospodárení za rok 2014
Základná škola, Ul. Komenského 4, Veľký Krtíš

V zmysle § 7 ods. 1-3 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vám predkladáme
„ Správu o hospodárení za rok 2014 „ o čerpaní finančných prostriedkov, ktoré sme obdržali
prostredníctvom zriaďovateľa na financovanie prenesených a originálnych kompetencii.
Prenesené kompetencie
Bežné výdavky spolu
Normatívne :
Mzdy a odvody - ZŠ
Prevádzka – ZŠ
Nenormatívne :
Odchodné
Na dopravu žiakov
Vzdelávacie poukazy
Žiaci zo SZP

v€
710 593
675 576
556 257
119 319
35 017
3 214
10 455
11 269
10 079

Originálne kompetencie
Bežné výdavky spolu
ŠJ
mzdy a odvody
Prevádzka
ŠKD mzdy a odvody
Prevádzka

120 920
52 974
17 312
44 634
6 000

Kapitálové výdavky

11 700

Zdroje financovania celkom :

843 213

Príjmy povolené prekročenie
Z toho:
Príjmy za stravné – ŠJ
Príjmy za družinu- ŠKD
Príjmy za služby

16 185
8 319
5 827
2 039

Z nášho rozpočtu sme financovali nasledujúce tovary a služby.
Spotrebu elektrickej a tepelnej energie, vodné a stočné telefónne poplatky vo výške 70 518 €,
ktoré odčerpajú každoročne podstatnú časť z rozpočtu.
Do tried a učební sme dokúpili ďalšie nábytkové zostavy a do vstupných chodieb školy nové
šatníkové lavičky v hodnote 2 623 €.
Na skvalitnenie vyučovacieho procesu sme zakúpili 3 ks interaktívne dataprojektory, 3 ks
notebooky a 3 ks keramické tabule v hodnote 7 650 €. Programové vybavenie na výučbu
jednotlivých predmetov za 1140 €, učebnice na výučbu nemeckého a anglického jazyka
v hodnote 1 050 €.
Za zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických pracovníkov sme zaplatili 2 046 € .

V letných mesiacoch sme museli vyriešiť havarijný stav kancelárii na riaditeľstve školy a v
zborovni, nakoľko tam boli veľké nerovnosti podlahy. Položila sa nová podlaha, vymenili sa
dvere a do vstupných chodieb školy sa položila nová dlažba. Tieto práce boli v hodnote
10 434 €.
V školskej kuchyni došlo k rekonštrukcii výťahu na potraviny v hodnote 3 741 €.
Do školskej kuchyne sme zakúpili konvektomat s príslušenstvom za 5 429 €, nástenný
odsávač pár za 1 614 €, nerezový servírovací vozík a 3 ks nerezové stoly za 840 €. Do
školskej jedálne sa zakúpili nové jedálenské stoličky za 2 073 €.
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