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Výdavky a príjmy v kalendárnom roku 2014
Gymnázium Jura Hronca
ZŠ Košická
Školský klub detí
Školská jedáleň

Organizačné zložky Spojenej školy

Okrem financií, ktoré dostávame od štátu, pokrývame potreby školy aj z Nadácie Novohradská, ktorá sa podiela na nákupe
kníh, materiálu a pomôcok na vyučovanie, údržbe a interiérovom zariadení budovy školy a školských bytov a podporuje
tiež študentské a učiteľské aktivity. Viac sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke v sekcii o nadácii.
Bežné príjmy a výdaje
EUR
Rozpočet na začiatku roku 2014

komentár

1 670 722

bežné výdavky

1 022 544

mzdy (610)

357 381
290 797
0

odvody (620)
tovary a služby (630)
transféry zahraničné (poplatky IB org.) a tuzemské (odšk.
úrazov) - 640

Zmeny počas roka
Krajské kolá súťaží organizované
školou: AO, IO, FO, Zenit

2 738

Vzdelávacie poukazy

21 803

Vzdelávacie poukazy

5 124

+630 odmeny za organizáciu a opravu, ceny a občerstvenie
súťažiacim, materiál na súťaže
+610,620 odmeny a k nim prislúchajúce odvody pedagogickým
zamestnancom za vedenie krúžkov a odvody prisluchajúce k
odmenám za vedenie krúžkov externistami z r. 21
+630 odmeny za vedenie krúžkov externistami

OŠ BA dofinancovanie

215 920

+610,620

OŠ BA presun 630 na 620

-20 000

-630,+620

OŠ BA odmeny pri príležitosti Dňa
učiteľov

459

+610,620 odmeny a k nim prislúchajúce odvody pre dve
vyznamenané učiteľky
+630,640 (z toho 640 - poplatky do IBO (členské PYP, MYP,
IBD a vložné za workshopy činili 70 300 Eur).

IBO škola - dohodovacie konanie

113 100

IBO škola - dohodovacie konanie

334 480

+610,620 (610: 247855, 620: 86625)

OŠ BA - prostriedky na
odstránenie havárií

143 436

+630 výmena zvyšných starých okien, oprava vonkajšej
kanalizácie, orez a výrub stromov, oprava poslednej tretiny
strechy nad hlavnou budovou, oprava strechy nad telocvičňou

OŠ BA - kapitálové prostriedky
(710)

6 800

+710 - výmena dverí do jedélne za protipožiarne - opatrenie z
požiarnej kontroly

Maturity

3 599

OŠ BA - odchodné (642013)

4 166

OŠ BA - mimoriadne odmeny

55 910

+610,620

OŠ BA - dofinancovanie

21 072

+610,620

+610,620 odmeny a odvody predsedom maturitných komisií
delegovaných na iné školy
škola vyplatila odchodné v zmysle ZP a kolektívnej zmluvy
štyrom zamestnancom pri prvom skončení PP po nadobudnutí
nároku na dôchodok

OŠ BA - mimoriadne vysledky

9 200

+610,620 odmeny a odvody učiteľom, podieľajúcim sa na
príprave úspešných reprezentantov školy

OŠ BA - dofinancovanie osobných
nákladov za kredity

1 893

+610,620 kreditové príplatky s odvodmi priznané po Eduzbere
2013

Spolu

919 700
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Výdavky na konci roku 2014

2 629 309

bežné výdavky

1 539 766

mzdy

552 653
450 251
79 842
6 798

odvody
tovary a služby bežné
transféry zahraničné (poplatky IB org.) a tuzemské
(odšk.úrazov, odchodné)
kap. Výdavky

Čerpanie normatívnych a nenormatívnych prostriedkov
Rozvojový program
Medzinárodná škola

447580
247 855
86 625

8 087
5 088

knižnica pre medzinárodnú školu

2 160

radiomagnetofony na vyucbu cuzdzich jazykov, PC

6 850
15 449
4 922
258

418

Réžia ŠJ - mimorozpočtový
zdroj, ktorým navyšujeme náš
rozpočet

e-tlačivá a tlačiareň - vysvedčenia medzinárpdná škola

G Mzdy
ZŠ Dohody

4 706

G Dohody

5 831

Odvody

351

Prenájom priestorov mimorozpočtový zdroj, ktorým
navyšujeme náš rozpočet

poštovné zahraničie, telefónne poplatky zahr.
uč. Pomôcky, knihy, testy
spotrebný materiál na vyučovanie a prenájom kopírky

26 927
15 621

Príspevky od rodičov do ŠKD mimorozpočtový zdroj, ktorým
navyšujeme náš rozpočet

poistné - k navýšeným mzdám
ročné poplatky PYP, MYP, DIP, poplatky za skúšky v DIB,
predvstupná návšteva z IB organizácie, príručky, vložné na
workshopy, in-school workshopy s tútorom z IB organizácie
workshopy cestovné

70 286

Vzdelávacie poukazy

mzdy - navýšenie k bežným mzdám

10 391

Tovary a sluzby

materiál na výchovu a prevádzku

3 711

vodné stočné a energie

2 913

knihy, CD, materiál na výchovnú činnosť

356
1 096

telefóny
spotrebný materiál

2 316

údržba priestorov ŠKD a školy

1 379
877

energie

502

všeob. služby - výroba klúčov, zasklievanie...

27 116

Od 1.1.2014 na základe novely školského zákona môžeme od
rodičov vyberať aj na réžiu prípravy stravy

25 475

mzdy zamestnancov ŠJ

1 641

spotrebný materiál ŠJ - čistiace prostriedky
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Zaujímavé položky z bežných výdavkov za celú školu
príspevky na dôchodkvé poistenie

7 287

energie

68 760

vodné stočné

8 868

poštovné, telefóny

7 505

odvoz odpadu

7 753

cestovné náhrady tuzemské

2 992

lyžiarske kurzy, KOŽaP, miestne prepravné, zahraničné cesty

prenájom budovy ZŠ a pozemkov
pod ŠJ a parkoviska

1 191

vlastníkom je Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy

revízie

3 187

maľovanie

11 255

údržba školy - priestory pre
vyučovanie a prácu

150 929

kapitálové výdavky

6 798

protipožiarne dvere do školskej jedálne

interierové vybavenie

5 088

skrine do knižnice, stoly, interierové vybavenie

výpočtová technika, zobrazovacia
technika, školská sieť

1 092

počítače, wifi, tlačiarne, nákup nových sieťových prvkov a
diskov

čistiace a hygienické potreby

9 007

čistiace prostriedky na upratovanie školy a ŠJ

pracovné odevy

1 955

školská jedáleň, školník, upratovačky

prídel do sociálneho fondu

14 778

percento stanovené zákonom

príspevok na stravu zamestnancov

17 015

zamestnanci sa v dňoch školského vyučovania stravujú v
školskej jedálni, na stravu sa prispieva aj zo sociálneho fondu.

(teplo, teplá voda, plyn), ŠJ refundované platbou za
zamestnancov)
pevná linka, 2 mobilné telefóny

revízie elektrických rozvodov a zariadení, plynu, športového
náradia
maľovanie učební
výmena strešnej krztiny, výmena okien, oprava kanalizácie,
výmena dlažby pre vstupom do školy,...

