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Komentár k správe o hospodárení:




základná škola - príjmy
z dôvodu zníženia počtu žiakov a zmeny počtu začlenených žiakov od 01.09.2012 Krajský školský
úrad v Prešove znížil normatívny príspevok o 2 401 €
do rozpočtu boli doplnené položky - projekt EÚ Zážitkové učenie a projekt MPC Vzdelávaním
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (2 asistenti učiteľa)

- základná škola - výdavky
 osobné náklady - napriek zníženiu počtu zamestnancov o 1 od 01.09.2012 je položka vyššia z dôvodu
zahrnutia osobných nákladov zamestnancov pracujúcich na projektoch
 kreditový príplatok - bol rozpočtovaný podľa skutočného stavu v 01/2012, počas roka ukončilo
kontinuálne vzdelávanie a požiadalo o vyplácanie kreditového príplatku ďalších 9 zamestnancov;
kreditové príplatky vrátane odvodov zamestnávateľa v sume 4 095 € boli dofinancované
v dohodovacom konaní prostredníctvom krajského školského úradu
 príplatok za uvádzanie do praxe a príplatok začínajúceho pedag.zamestnanca - položky sú navýšené
z dôvodu prijatia 2 asistentov učiteľa od 01.09.2012 - financované z projektu MPC
 vodné, stočné - zvýšené z dôvodu zvýšenia ceny od 01.01.2012, úhrady stočného za zrážkovú vodu
za 4.štvrťrok 2011 v januári 2012 a zvýšenia spotreby vody, čo pripisujeme väčšiemu počtu hodín
záujmovej činnosti od 01.09.2012
 telekomunikačné služby - nárast hlavne z dôvodu väčšieho počtu poštových zásielok - preukázateľné
oboznamovanie zákonných zástupcov (rozhodnutia, upozornenia a pod.) a zasielanie poštových
zásielok - projekt EÚ, projekt MPC















doplnené výdavkové položky - projekt EÚ (zakúpená bola výpočtová technika, učebné pomôcky,
kancelárske potreby, softvér ďalej boli z projektu hradené služby informovanie a publicita, služby
finančného manažéra a manažéra monitoringu a tiež dohody mimo pracovného pomeru)
všeobecný materiál - nákup piesku do doskočiska, materiál na úpravu okolia školy (štrk, cement),
lavičiek a ďalší materiál potrebný na prevádzku a drobné opravy
učebné pomôcky - zbierky úloh zo slov.jazyka a matematiky, učebnice informatiky a pod.
softvér - zakúpený geometrický softvér Cabri II Plus
súťaže - vzd.poukazy - štartovné na súťaže - záujmový útvar Mladí hasiči a Mažoretky
výkony IT - zakúpenie prístupu k virtuálnej knižnici
správne, súdne, manipulačné poplatky - poplatok za znalecký posudok (nariadenie súdu)
poistenie majetku - poistenie majetku nadobudnutého z projektu EÚ
spoluúčasť EÚ - rozpočtovaná čiastka je zahrnutá vo výdavkoch (osobné a prevádzkové náklady);
skutočná spoluúčasť za rok 2012 je vo výške 3 578,95 €
ostatné služby - odmena za spracovanie projektu EÚ
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu tvoria nevyčerpané prostriedky projektu EÚ a vlastné
mimorozpočtové príjmy, ktoré budú presunuté do roku 2013
materská škola - príjmy
rozpočet MsÚ znížený rozpočtovým opatrením č.1/2012-ZŠ o 2 600 €

- materská škola - výdavky
 mimoriadne odmeny - znížené z dôvodu zníženia počtu zamestnancov od 01.09.2012 a zníženia
priemernej hodnoty na 1 pedagogického zamestnanca dohodnutej pri kolektívnom vyjednávaní
 odchodné vyplatené 2 zamestnankyniam
 plyn - nedoplatok za rok 2011 vo výške 2 452,32 € a následné zvýšenie zálohových platieb
 telekomunikačné služby - nárast hlavne z dôvodu väčšieho počtu poštových zásielok - preukázateľné
oboznamovanie zákonných zástupcov (rozhodnutia, upozornenia a pod.)
 prevádzkové zariadenie a náradie - zakúpenie náradia pre údržbu
 čistiace prostriedky - v čerpaní sú zahrnuté čistiace prostriedky práčovňu, ktoré sa v predchádzajúcich
rokov nenakupovali z rozpočtu
 údržba - fin.prostriedky určené na rekonštrukciu plota neboli použité
- školský klub detí - výdavky
 el.energia, plyn, vodné, stočné, čistiace prostriedky, odvoz odpadu - prerozdelenie výdavkov ZŠ podľa
smernice o finančnom riadení
- školská jedáleň - výdavky
 el.energia, plyn, vodné, stočné, čistiace prostriedky, odvoz odpadu - prerozdelenie výdavkov ZŠ podľa
smernice o finančnom riadení




školské stredisko záujmovej činnosti - príjmy
poplatok za pobyt žiakov v stredisku (0,50 € x 10 mesiacov = 5 €)
vzdelávacie poukazy – príspevok MŠ SR podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov




školské stredisko záujmovej činnosti - výdavky
dohody mimo pracovného pomeru – vedenie záujmových útvarov

