Hospodárenie ZRŠ v školskom roku 2014/15

Skupina výdavkov

Odmeny pre žiakov za súťaže,
reprezentáciu školy, cestovné a
štartovné na súťaže. Odmeny za
študijné výsledky.

Príjmy
zostatok z šk. roka 2013/14
príjem - príspevky rodičov do ZRŠ
príjem z 2%
sponzorské príspevky
Príjmy spolu
Položka
odmeny súťaž Európsky deň jazykov - ANJ
odmeny súťaž Európsky deň jazykov - RUJ
odmeny - recitačná súťaž ANJ
súťaž Cicero - odmeny
odmeny olympiáda z NEJ
súťaž English und Deutsch ist cool!!!
Mikuláš - oblek, cukríky
odmeny pre žiakov - bezdrôtové myši, tašky pre ntb
odmeny - olympáda ANJ - školské kolo
organizácia olympiády z ANJ
ceny na volejbalový turnaj
odmeny na Hviezdoslavov Kubín
dar pre najlepšiu žiačku školy
odmeny pre žiakov 4. ročníka
výzdoba, darčeky - rozlúčka so 4. ročníkom
odmeny pre žiakov - zber papiera
odmeny pre žiakov - účelové cvičenie
florbalový turnaj žiakov školy - odmena , pitný režim
odmeny pre žiakov 1.-3. ročníka na konci šk. roka - darčekové
poukážky
odmeny pre najlepšie triedy na konci šk. roka
celoslovenské kolo v aerobiku - štartovné a cesta
súťaž z NEJ - poštovné

1 790,98 €
10 495,00 €
4 042,25 €
1 100,00 €
17 428,23 €
Výdavok
9,72
5,07
2,37
36,02
30
38,56
16,12
100
20
19,4
43,8
59,96
52
193
21,5
10,51
45
4,63
210
47,94
61,09
5,2

Celkové výdavky
17 160,34 €
Zostatok
267,89 €
Spolu

Prezentácia a propagácia školy

Rekonštrukcia školy

Pomôcky na vyučovanie, knihy,
učebnice, príspevky na exkurzie

Klokan - preplatenie štartovného pre úspešných
príspevok na občerstvenie pre maturantov
fotky do kroniky
benzín - prezentácie školy
vianočný pozdrav - Wuppertal
kvety pre účinkujúcich - div. predstavenie
tlač fotografií - nástenka
kancel. potreby - perá, notesy na DOD
výkresy, far. papiere DOD
samolepiaca folia - knihobežník
občerstvenie DOD
prezentácia školy - deň Európy
doprava žiakov - mosty bez bariér
preddavok - vyhotovenie plastových okien
vyhotovenie a montáž plastových okien B1, B2, B3
obnova omietok, malieb, dverí - E pavilón
podlaha v uN
obnova schodišťa s podhľadom a stropmi - E pavilon
oprava omietky a maľovanie steny - uG
obnova omietok a malieb v B1, B2, B3
nové lavice a stoličky do uN
nábytok do žiackej oddychovej miestnosti
murárske práce, stierky , omietky , maľovanie
kabel VGA 10m
prednasky MP Education
zapájanie tabletov uD - ochrana
knihy ANJ
príspevok na lyž. Výcvik
tonery do tlačiarne - farebné
knihy - PK ANJ
knihy pre PK FYZ a MAT
far. Papiere - nástenky
fixy na bielu tabuľu

48
300 1379,89
8,41
20
0,99
14
13
50,35
2,1
15,2
67,18
29,36
20
240,59
2330
2490,62
1214,16
658,57
834,6
159
2348
1769,8
244,8
907,76 12957,31
18,9
20
31,23
319,38
42,97
95,52
35,6
24,87
7,22
3,97

učebnice pre bilingválne štúdium
príspevok - jaz. pobyt Londýn
príspevok - exkurzia Poľsko
Slovník z ANJ - pre PK ANJ
History - kniha Dej pre ANJ bilingval
Knihy pre PK SJL
Knihy ANJ bilingval
registrácia - 2% z dane
Administratívne výdavky, poplatky poplatok za ved. účtu sept. - feb
poplatok za ved. účtu marec - august
Hygienické potreby, toaletný papier,
Hygienické potreby
papierové utierky
hmoždinky, podložky
rohož
duvilax, pattex - nástenka
kľúče pre únikové východy
tmel
paska výstražná čierno -žltá
hmoždinky, podložky
farba - syntetika
material na montáž umývadiel
Materiál na opravu a údržbu
posypová soľ
tmel
páska kobercová, farba - oddychová miestnosť
hodiny do žiackej oddychovej miestnosti
triedič odpadu
oprava parapetnej dosky - okná
nákup tonerov
tmel na kanalizáciu vo váhovni
Skrutky, matice, folia PATIFIX
Celkové výdavky

300
200
120
5
17,25
54,6
218,4
53,8
23,4
23,4

1514,91

100,6

716,36
716,36
6,25
7,71
12,83
5,16
3,82
8,69
4,16
37,84
6,77
1,58
10,71
9,93
7,54
28
48
44,4
4,09
3,2
250,68
17160,34 17160,34

