Hospodárenie ZRŠ v školskom roku 2016/17
Príjmy

Skupina výdavkov

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

zostatok z šk. roka 2015/16
príjem - príspevky rodičov do ZRŠ
príjem z 2%

525,41 €
11 260,00 €
2 678,21 €

Príjmy spolu
Položka
Odmeny žiakom - súťaž ANJ Eur. deň jazykov
Štartovné Košický Matboj
odmeny žiakom - školské kolo OSJL
Štartovné - piškvorky
odmena - súťaž o návrh loga
odmena - súťaž o návrh letáku
Mikuláš pre žiakov (sladkosti)
olympiáda zo SJL - odmeny žiakom
ceny pre žiakov - OĽP, dejepisná olymp.
odmeny pre žiakov - Best in Deutsch
odmeny a obč. pre súťaž English und Deutsch ist Cool
účast. poplatok - školenie k ĽP
odmeny Hviezdoslavov Kubín
knižné odmeny Hviezd. Kubín
štartovné súťaž Čo vieš o hviezdach
štartovné MS atletika
odmeny- projekt. Súťaž v ANJ

14 463,62 €
Výdavok
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príspevok maturitným triedam
sociálny príspevok pre žiačku
odmeny Matematický Klokan
výroba štítku - volej. Turnaj
odmeny - projekty špan. jazyk
odmeny pre najlepsie triedy
odmeny žiakom - darček. Poukážky

100
120
22
2
2,85
38,04
309

Celkové výdavky
12 201,45 €
Zostatok
2 262,17 €
Spolu

príspevok pre žiakov - Minimaratón

135
1004,29

Prezentácia a propagácia školy

Materiál - šikovné ruky - prezentácia školy(srdiečka)
53,21
výroba odznakov - Imatrikulácia
43,6
farebný papier na nástenky (2 kotúče)
7,27
Drevená pečiatka s logom školy
22,36
PRO EDUCO - obedy pre žiakov - 9 ks
33,33
vysielanie reklamného spotu na veľkoplošných obr. - Aupark, Optima
300
občerstvenie DOD
116,95
občerst. - návšteva honor. konzula
3,5
inzercia Košice dnes
240
výroba fotiek - kronika školy
21,87
842,09

Údržba a rekonštrukcia školy

Nákup farieb - maľovanie stojanov v šatniach TV
lepidlo na tapety do uA
písací stolík do uA
regál biely do uA
Nákup a montáž žalúzií (uA, C pav)
maľovanie v učebni C4
šatňové skrinky žiakov - príspevok ZRŠ

65,1
16,5
59
31,2
219,42
71,3
240,4
702,92

Pomôcky na vyučovanie, knihy,
učebnice, príspevky na exkurzie

Fixy na bielu tabuľu - B6
predplatné časopisu Obzory M-F-I
nákup toneru
nákup laminovacích fólií a etikiet
redukcia, kabel HDMI
pomôcky pre chémiu
Fotopapier
odb. lit - PK DEJ
batérie do PC
náboje do vzduchovky na KOŽAZ
exkurzia Londýn - príspevok ZRŠ
exkurzia Krakov-Oswiencim - príspevok ZRŠ

4,61
8
34,8
31,44
15,55
28,7
5,99
7,2
4,5
17,2
220
195

kniha pre PK DEJ-OBN
exkurzia Berlín

17,91
65

vybavenie učebne výpočtovou technikou - 15 monitorov a 15 PC
popisovateľná tabuľa iPaint v uS, uD
predlžovacie káble
kúpa 3 dataprojektorov, držiakov, plátien
knihy pre PK ANJ
príspevok výmenný pobyt Wuppertal

6230,4
414,39
53,6
1213,4
187
250
9004,69

registrácia - 2% z dane
poplatok za ved. účtu
poštovné
Administratívne výdavky, poplatky
školské projekty z NEJ - poštovné do Nemecka
príspevok do SRRZ

52,96
46,8
1,9
37
103,2
241,86

Hygienické potreby, toaletný papier,
papierové utierky
Celkové výdavky

Hygienické potreby

405,6
405,6
12201,45 12201,45

