SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

Subjekt: Základná škola s materskou školou Skačany 539
IČO: 36125644
DIČ: 2021604959

ROK 2018

Skačany, 06. 03. 2019

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Skačany 539 za rok 2018

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis
Základná škola Skačany má právnu subjektivitu od 1.1.2002, hospodári ako rozpočtová
organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, materská
škola, školský klub detí a školská jedáleň.
2. Všeobecná časť
a) Počet žiakov ZŠ:
123, z toho žiaci so ŠVVP 15, zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.
b) Počet tried:
9
c) Počet dochádzajúcich žiakov:
38, z toho v rámci školského obvodu 22, mimo schváleného školského obvodu 16
d) Počet oddelení ŠKD:
1 oddelenie – počet detí v ŠKD v priemere 41
e) Počet stravníkov ŠJ:
199, z toho:
-

93 žiakov

-

58 dospelých (z toho 31 cudzích a 27 zamestnancov)

-

48 stravovanie v MŠ

f) Počet zamestnancov:
Spolu
z toho:

34
pedagogických:

24

odborných:

-

nepedagogických:

10

Počet pracovníkov pracujúcich na dohodu pravidelný príjem: 1
Počet pracovníkov z projektu šanca na zamestnanie: 1

Počet riadiacich pracovníkov: 4
Počet zamestnancov na MD a RD: 4

3. Ekonomická časť
Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2018 v rámci prenesených
kompetencií

bola

financovaná

základná

škola

–

z normatívnych

prostriedkov,

nenormatívnych prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, príspevok pre žiakov so
sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode, príspevok
na lyžiarsky kurz), z vlastných príjmov a z podielových daní prostredníctvom rozpočtu obce.
ŠKD, MŠ a ŠJ boli financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií
prostredníctvom rozpočtu obce, z vlastných príjmov a z nenormatívnych finančných
prostriedkov.
Organizácia vyčerpala prenesené finančné prostriedky v súlade s § 8 ods. 5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. marca 2018 v celkovej výške
10 709,34 €,
- z toho:


dotácia na dopravu schválený školský obvod z roku 2017 v sume 189,34 €,



nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií v sume 10 520 €.

Prenesené finančné prostriedky z roku 2017 organizácia vyčerpala v súlade s § 8 ods.
5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov do 31. marca 2018.

a) Príjmová časť:
ZŠ s MŠ prijala na príjmovom účte finančné prostriedky:


za prenájom bodov a priestorov,



za prepálený olej,



z réžie,



finančný príspevok od osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,



preplatok za elektriku za rok 2017,



z finančného príspevku za poškodené učebnice,



z preplatku poistného,



z preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017,



za železný odpad



z finančného príspevku v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie.“

V roku 2018 bol príjmový rozpočet schválený vo výške 44 200,00 €. Skutočnosť na
príjmovom účte za rok 2018 bola v o výške 60 650,88 €. Príjmová časť je znázornená
v Tabuľke 1.
Tabuľka 1 Príjmový rozpočet za rok 2018
Bežné príjmy
Nedaňové
príjmy
Zdroj

Názov

Skutočnosť

1AC1 Príjmy z refundácie

2 996,42

1AC2 Príjmy z refundácie

528,78

131H

Vratky

1 000,68

72c

Dary

400,00

72f

Za stravné

47 333,00

72g

Príjmy z vlastníctva

1 331,00

72g

Príjmy z náhodného predaja, popl. za ŠKD, MŠ

5 336,11

72g

Príjmy z dobropisov a vratky

510,45

72j

Vratky

1 214,44

Bežné príjmy spolu

60 650,88

Dotácie:
Organizácii ZŠ s MŠ Skačany 539 boli poskytnuté v roku 2018 dotácie v celkovej
výške 538 591,37 €.
1.Dotácie na bežné výdavky:


presun z roku 2017 v sume 189,34 € ( nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu
žiakov v rámci schváleného obvodu),



presun z roku 2017 v sume 10 520,00 € (nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených
kompetencií),



prenesené kompetencie spolu 330 962,80 €, z toho:
 normatívne finančné prostriedky 313 606,00 €
 nenormatívne finančné prostriedky 17 356,80 €, z toho:
 vzdelávacie poukazy – 3 589,00 €,
 doprava schválený školský obvod - 3 174,00 €,
 príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky – 2 756,00 €,
 príspevok pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia - 550,00 €,
 dotácia na učebnice - 37,00€,
 príspevok na školu v prírode – 3 500,00 €,
 príspevok na lyžiarsky kurz – 3 750,00 €.



originálne kompetencie spolu 196 502,74 €, z toho:

 finančné prostriedky na originálne kompetencie – 131 364,00 €,
 doprava žiakov mimo schválený školský obvod v sume 2 190,92 €,
 originálne kompetencie poskytnuté na údržbu – 2 910,00 €,
 potraviny – 35 495,14 €,
 finančné prostriedky vrátené z príjmového účtu -24 542,68 €, z toho:
o réžie – 11 224,80 €,

o

nájom – 1 331,00 €,

o

prepálený olej – 20,00 €

o

poškodené učebnice – 54,83 €,

o

poplatok za MŠ – 3 160,00 €

o

poplatok za ŠKD – 1 931,00 €,

o

železný odpad – 170,28 €,

o

preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 PK
– 1 000,68 €,

o

preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 OK

o – 1 214,44 €,
o

finančný príspevok v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu „Šanca na
zamestnanie.“ – 3 525,20 €,



o

dary – 400,00 €,

o

preplatok za elektriku – 270,45 €,

o

preplatok poistného – 240,00 €

dotácia z ÚPSVaR vo výške 416,49, z toho:
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym
vylúčením vo výške 350,09 €
 dotácia na podporu výchovy

k plneniu školských povinností detí ohrozených

sociálnym vylúčením vo výške 66,40 €.
Prehľad dotácií je znázornený v Tabuľke 2

Tabuľka 2 Dotácie v roku 2018
Prenesené

Originálne

Vlastné

Doprava

Transfery

Dotácia

kompetencie

kompetencie

príjmy

neurčený

z ÚPSVaR

na

z predch. r.

údržbu

2017

obvod

330 962,80

131 364

24 542,68

2 190, 92

416,49

2 910,00

Potraviny

35 495,14

Presun

10 709,34

Dotácie boli Základnej škole s materskou školou Skačany poskytnuté v celkovej výške
538 591,37 €, prehľad dotácií znázorňuje Graf č.1.
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b) Výdavková časť:

Poskytnuté dotácie v roku 2018 predstavovali sumu 538 591,37 €. Skutočne použité
finančné prostriedky v roku 2018 boli vo výške 531 181,42 €.

Rozdiel

medzi

poskytnutými

a vyčerpanými

finančnými

prostriedkami

v sume 7 409,95 € bol odoslaná späť zriaďovateľovi. A to nasledovne:


327,92 € -

nevyčerpaná dotácia na dopravu žiakov schválený obvod, vrátená

zriaďovateľovi dňa 04. 12. 2018,


3,59 € - nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, vrátené zriaďovateľovi
dňa 13. 12. 2018,



5 600,00 € - nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií časť
prevádzkové náklady, vrátené zriaďovateľovi dňa 27. 12. 2018,



0,70 € - nevyčerpaná dotácia na učebnice, vrátené finančná zriaďovateľovi dňa 14. 11.
2018,



27,74 € - zostatok na výdavkovom účte k 31. 12. 2018, vrátený zriaďovateľovi dňa 02. 01.
2019,



1 300,00 € - nevyčerpané dotácia na školu v prírode,



150,00 € - nevyčerpaná dotácia na lyžiarsky kurz

Prehľad finančných prostriedkov podľa kódov zdroja
Organizácia v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čerpá

finančné prostriedky podľa jednotlivých kódov zdroja. Kód 111 – prenesené kompetencie,
kód 41 originálne kompetencie, kód 131H- finančné prostriedky z predchádzajúceho roka zo
štátneho rozpočtu, kód 72 s príslušným písmenom (c, f, g, j) – vlastné príjmy, kód 1 AC1 –
ESF, kód 1 AC2 – spolufinancovanie ESF. Prehľad poskytnutých a vrátených finančných
prostriedkov za rok 2017 je znázornený v Tabuľke 3.
Tabuľka 3 Finančné prostriedky podľa kódov zdroja
Kód zdroja

Prijaté FP

Vyčerpané FP

FP vrátené
zriaďovateľovi

111

331 379,29

323 997,08

7 382,21

41

136 464,92

136 437,18

27,74

131H

11 710,02

11 710,02

0,00

72c

400,00

400,00

0,00

72f

46719,94

46,719,94

0,00

72g

7 177,56

7 177,56

0,00

72j

1 214,44

1 214,44

0,00

1 AC1

2 996,42

2 996,42

0,00

1 AC2

528,78

528,78

0,00

Nákladové položky:


501 spotreby materiálu 27 715,74 €,



502 spotreba energie 27 253,29 €,



511 opravy a udržovanie 5 201,85 €,



512 cestovné náhrady 560,01 €,



518 služby 14 220,39 €,



521 mzdové náklady 300 413,36 €,



524 zákonné a sociálne poistenie 103 251,37 €,



525 ostatné sociálne poistenie 1 400,00 €,



527ostatné sociálne náklady 3 762,66 €,



548 ostatné prevádzkové náklady 8 812,54,



551 odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 844,37 €,



568 ostatné finančné náklady 1 859,34 €,



588 náklady z odvodu príjmov 24 542,68 €,

Výnosové položky:


648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 24 542,68 €,



691 výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 156 453,98 €



692 výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 6 094, 37 €,



693 výnosy samosprávy z bežných transferov 339 232,30 €,



694 výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 750,00 €.

3.1. Čerpanie rozpočtu podľa položiek a stredísk
Základná škola s materskou školou účtuje jednotlivé výdavkové položky v oddiely 09
vzdelávanie samostatne podľa skupiny, triedy a podskupiny a to:
111 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
121 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
211 – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
50 – vzdelanie nedefinované podľa úrovne
60 – vedľajšie služby v školstve

3.1.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola
Základná škola – primárne vzdelávanie spolu v roku 2017 vyčerpala finančné prostriedky
v celkovej výške 93 939,11 € a to s kódom zdroja 111, kódom zdroja 131H a kódom zdroja
41. Prehľad čerpania finančných prostriedkov je znázornený v Tabuľke 4

Tabuľka 4 Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole - primárne vzdelávanie

Mzdy

Odvody

Cestovné
náhrady

49 667,50 17 268,34

100,01

Energie,
voda a

Materiál

Údržba

Služby

Transfery

komunikácie
8 145,518 6 327,85 3 917,24 6 322,66

2 190

Graf č. 2 Čerpanie FP v Základnej škole – primárne vzdelávanie za rok 2018

Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole - primárne vzdelávanie podľa
ekonomickej klasifikácie:


610 mzdy 49 667,50 €,



620 odvody 17 268,34 €,



631 cestovné náhrady 101,01 €,



632 energie, voda a komunikácie 8 145,51 €,



633 materiál 6 327,85 €,



635 údržba 3 917,24 €,



637 služby 6 322,66 €,



642 transfery 2 190 €.

3.1.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základná
škola
Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole – nižšie sekundárne
vzdelávanie boli realizované prostredníctvom kódov zdroja 111 zo štátneho rozpočtu, kódom
zdroja 1AC1 a 1AC2 finančné prostriedky z EHS a kódom zdroja 131H, finančné prostriedky
z roku 2017.
V Tabuľke 5 je zobrazené čerpanie finančných prostriedkov pre nižšie sekundárne
vzdelávanie.

Tabuľka 5 Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole – nižšie sekundárne
vzdelávanie

Mzdy

Odvody

154 954,97 56 184,56

Cestovné
náhrady
449,64

Energie,
voda a

Materiál

Údržba

Služby

Transfery

komunikácie
6 762,99 9 502,31

2 852,90 12 136,42 3 755,68

Základná škola – nižšie sekundárne vzdelávanie spolu v roku 2018 vyčerpala finančné
prostriedky v celkovej výške 246 599,50 €, prehľad je vidieť v Grafe č. 3.
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Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole – nižšie sekundárne
vzdelávanie podľa ekonomickej klasifikácie:



610 mzdy 154 954,97 €,



620 odvody 56 184,56 €,



631 cestovné náhrady 449 64 €,



632 energie, voda a komunikácie 6 762,99 €,



633 materiál 9 502,31 €,



635 údržba 2 852,90 €,



637 služby 12 136,42 €,



640 transfery 3 755,68 €.

3.1.3. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Materská škola

V materskej škole – predprimárne vzdelávanie, boli v roku 2018 čerpané finančné
prostriedky kódom zdroja 41 a kódom zdroja 72j, kódom zdroja 72g a kódom zdroja 111 zo

štátneho rozpočtu. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v materskej škole v roku 2018
sú zobrazené v Tabuľke 6.

Tabuľka 6 Čerpanie finančných prostriedkov v materskej škole – predprimárne vzdelávanie
Cestovné Energie,
Mzdy

Odvody

náhrady

voda

Materiál

Údržba Služby

a komunik.
47 399,35 16 727,35

0

3 926,45

3 911,12

773,76 4 498,87

Transfe
ry
844,05

Čerpanie finančných prostriedkov v materskej škole podľa ekonomickej klasifikácie:


610 mzdy 47 399,35 €,



620 odvody 16 727,35 €,



631 cestovné náhrady 0 €,



632 energie, voda a komunikácie 3 926,45 €,



633 materiál 3 911 12 €,



634 dopravné 262,92 €,



635 údržba 773,76 €,



637 služby 4 498,87,



640 transfery 844,05 €.

Doprav
né

262,92
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V materskej škole – predprimárne vzdelávanie, boli vyčerpané v roku 2018 finančné
prostriedky v celkovej výške 78 343,87 €.
3.1.4. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Školský klub detí
Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí sa v roku 2018 realizovalo kódom
zdroja 41, kódom zdroja 72j, kódom zdroja 1 AC1 – ESF, kód 1 AC2 – spolufinancovanie
ESF. Celkové čerpanie finančných prostriedkov sú vyobrazené v Tabuľke 7.

Tabuľka 7 Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí za rok 2018

Mzdy

14 225,93

Odvody

4 822,61

Cestovné
náhrady

0,00

Energie,
voda a

Materiál Údržba

Služby

Transfery

komunikácie

1 275,74

404 78

0,00 1 886,51

318,63

Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí podľa ekonomickej klasifikácie:


610 mzdy 14 225,93 €,



620 odvody 4 822,61 €,



631 cestovné náhrady 0,00 €,



632 energie, voda a komunikácie 1 275,74 €,



633 materiál 404,78 €,



635 údržba 0 €,



637 služby 1 886,51 €,



642 transfery 318,63

V roku 2017 sa vyčerpalo v školskom klube detí celkovo 22 934,20 €, Prehľad týchto
finančných prostriedkov je vidieť v Grafe č. 5.
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3.1.5. Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň
V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky vo vedľajších službách v školstve
s kódom zdroja 41 a s kódom zdroja 72f a kódom zdroja 72j. Čerpanie finančných
prostriedkov v školskej jedálni je znázornené v Tabuľke 8.

Tabuľka 8 Čerpanie finančných prostriedkov v školskej jedálni
Mzdy

Odvody

28 202,98

Cestovné Energie, voda

9 649,43

náhrady a komunikácie
10,36

Materiál

Údržba

Služby

8 382,39 40 100,95 625,60 2 312,19

Transfery
80,87

Čerpanie finančných prostriedkov v školskej jedálni podľa ekonomickej klasifikácie:


610 mzdy 28 202,98 €,



620 odvody 9 649,43 €,



631 cestovné náhrady 10,36 €,



energie, voda a komunikácia 8 382,39 €,



materiál 40 100,95 €,



údržba 625,60€,



služby 2 312,19 €,



transfery 80,87 €.

V časti materiál sú zahrnuté potraviny na stravovanie v sume 35 495,14 €.
V roku 2018 boli v školskej jedálni čerpané finančné prostriedky v celkovej sume
89 364,77 €. Prehľad týchto finančných prostriedkov je znázornený v Grafe č. 6.
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3.1.6. Vlastné príjmy
V roku 2018 prijala organizácia na príjmový účet sumu 24 542,68 €. Vlastné
príjmy boli prijaté kódmi zdroja 1AC1, 1AC2, 41, 131H, 72c, 72f, 72g, 72j, a kódom zdroja
41. Čerpané boli tým istým kódom zdroja, a v takej výške, ako boli prijaté. Skutočnosť
prijatých finančných prostriedkov na príjmovom účte predstavovali sumu 24 542,68 €.
3.2. Prijaté a použité finančné prostriedky
Organizácia Základná škola s materskou školou prijala v roku 2018 finančné
prostriedky v celkovej výške 538 591,37 €. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté na
bežné výdavky. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2018 v roku 2018 neboli
organizácii poskytnuté. Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali celkovo sumu
531 181,42. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami spolu
činil 7 409,95 €, ktorý bol vrátený zriaďovateľovi.
V Tabuľke 9 sú vypísané poskytnuté finančné prostriedky a čerpanie týchto finančných
prostriedkov. Taktiež v tabuľke možno vidieť i rozdiel spolu s dátumom, kedy boli
nevyčerpané finančné prostriedky vrátené zriaďovateľovu.

Tabuľka 9 Prehľad prijatých a použitých finančných prostriedkov za rok 2018
Suma
poskytnutých

Finančné prostriedky

A. Bežné výdavky spolu

finančných

Suma skutočne
použitých
finančných

Rozdiel

Dátum
vrátenia

prostriedkov

prostriedkov

(stĺ.1-stĺp.2)
vratka
nepoužitej

v roku 2018

k 31.12.2018

dotácie

1

2

3

4

538 591,37

531 181,42

7 409,95

330 962,80

323 584,18

7 378,62

313 606,00

308 006,00

5 600,00

17 356,80
3 589,80
3 174,00
37,00

15 578,18
3 589,80
2 846,08
36,30

1 778,62

2 756,00
3 500,00
3 750,00
550,00

2. Originálne kompetencie spolu
originálne kompetencie

z toho:
1. Prenesené kompetencie spolu
z toho:
a) normatívne výdavky spolu

27.12.2018

z toho: osobné náklady
prevádzkové náklady
b) nenormatívne výdavky spolu

z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné
príspevok na učebnice
odchodné
asistent učiteľa
predškoláci
škola v prírode
lyžiarsky kurz
príspevok na žiakov so SZP*

327,92
0,70

4.12.2018
14.11.2018

2 756,00
2 200,00
3 600,00
550,00

1 300,00
150,00

22.6.2018
15.2.2018

196 502,74

196 475,00

27,74

131 364,00

131 336,26

27,74

17 478,00
42 213,00
71 673,00
2 910,00
24 542,68
18 131,91
3 525,20
1 214,44
1 000,68
400,00
270,45
35 495,14
2 190,92

17 478,00
42 213,00
71 673,00
2 910,00
24 542,68
18 131,91
3 525,20
1 214,44
1 000,68
400,00
270,45
35 495,14
2 190,92

3. ÚPSVaR spolu

416,49

412,90

3,59

z toho: strava
školské potreby

350,09
66,40

346,50
66,40

3,59

10 709,34

10 709,34

z toho: školský klub
školská jedáleň
materská škola
originálne kompet. - časť údržba
vrátené vlastné príjmy
ostatné
§ ÚPSVaR
RZZP - časť originálne-zam-teľ
RZZ - časť zam-teľ PK
Dary
preplatok - plyn, elektrina
potraviny
doprava - neurčený školský obvod

4. Ostatné dotácie spolu

2.1.2019

13.12.2018

z toho: bežné výdavky - havárie PK
bežné výdavky - havárie OK
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť

bežné výdavky - PKz roku 2017
bežné výdavky doprava 2017

10 520,00

10 520,00

189,34

189,34

B. Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky - havárie
PK

kapitálové výdavky - havárie
OK
kapitálové výdavky od zriaď. na
PK
kapitálové výdavky od zriaď. na
OK
Dotácie celkom ( A + B )

538 591,37

531 181,42

7 409,95

4. ÚPSVaR
Počet detí, ktoré splnili podmienky na podporu výchovy k plneniu školských povinností
a podporu výchovy k stravovacím návykom:


predprimárne vzdelávanie 0



primárne vzdelávanie 1,



nižšie sekundárne vzdelávanie 1
Základnú školu s materskou školou Skačany 539 navštevovali štyri deti, ktoré splnili

podmienky pre dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených
sociálnym vylúčením.
5. Správa o prenajatých školských priestoroch
Základná škola s materskou školou prenajíma priestory pre posilňovňu pre záujmovú
skupinu z obce, priestory telocvične pre športové kluby a služobný byt. Sumy za prenájom
priestorov boli v súlade s uzatvorenými zmluvami uhradené a priebežne zasielané na účet
obce.

6. Inventarizácia
V Základnej škole s materskou školou bola vykonaná inventarizácia majetku podľa stavu
k 31. 12. 2018. Stav majetku je znázornený v Tabuľke 10.
Tabuľka 10 Stav majetku
Miesto konania inventarizácie
HIM
DHM
OTE
Spolu
Kabinet telesnej výchovy
0,00
1861,68 3827,47
5689,15
Kabinet hudobnej výchovy
0,00
568,91
271,67
840,58
Kabinet slovenského jazyka
0,00
1463,47
443,00
1906,47
Kabinet cudzích jazykov
0,00 4 361,31 1325,39
5686,70
Kabinet matematiky
0,00
1191,98
656,75
1848,73
Kabinet fyziky
0,00
4020,28 1245,53
5265,81
Kabinet chémie
0,00 4 596,21 1237,91
5834,12
Kabinet prírodopisu
0,00 2 481,83 1 346,12
3827,95
Kabinet dejepisu
0,00
562,47
456,98
1019,45
Kabinet zemepisu
0,00
1055,50
873,02
1928,52
Kabinet 1.- 4. roč.
0,00
5544,22 2042,05
7586,27
Kabinet výtvarnej výchovy
0,00
206,14
277,11
483,25
Kabinet pracovného vyučovania
0,00
586,6
149,17
735,77
Kabinet dielne
0,00
3219,35
305,97
3525,32
Školský klub detí
0,00
3206,15
961,26
4167,41
Knižnica
0,00
5433,50 5128,96
10562,46
Didaktická technika
0,00 3 495,27
0,00
3495,27
IKT Technika
0,00 27049,56
0,00
27049,56
Cvičná kuchyňa
0,00
0,00
208,32
208,32
Chodby, triedy, kancelárie,sklady
0,00 56143,58
873,37
57016,95
Materská škola
0,00 12362,95 2408,13
14771,08
Školská jedáleň
0,00 36736,28 3441,70
40177,98
Sklad učebníc
0,00
0,00 6955,51
6955,51
Budovy,stavby a pozemky
1103237,90
0,00
0,00 1103237,90
Spolu
1103237,90 176147,24 34435,39 1313820,53

Majetok v Základnej škole s materskou školou Skačany bol zapísaný v celkovej
hodnote 1 313 820,53 €.
Skačanoch dňa 06. 03. 2019
Vypracovala: Ing. Mária Miklašová

............................................
Mgr. Darina Kurilová
riaditeľka školy

