Dôvodová správa za rok 2014
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:
116, z toho žiaci so ŠVVP 15
b) Počet tried:
9
c) Počet dochádzajúcich žiakov:
37, z toho v rámci školského obvodu 23, mimo schváleného školského obvodu 14
d) Počet oddelení ŠKD:
1 oddelenie – počet detí v ŠKD v priemere 25
e) Počet stravníkov ŠJ:
175, z toho:
- 75 žiakov
- 54 dospelých (z toho 30 cudzích a 24 zamestnancov)
- 38 celodenné stravovanie v MŠ
- 8 poldenné stravovanie v MŠ
Počet vydaných hlavných jedál: 26 810 ks, doplnkové stravovanie: 31 932 ks
f) Počet zamestnancov prepočítaný:
Spolu
25,72
z toho: pedagogických
16,18
odborných
nepedagogických
9,54
Počet riadiacich pracovníkov: 4

3. Ekonomická časť
Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2014 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), 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 z roku 2013 v celkovej výške
60 112,90 €. Táto čiastka predstavovala nevyčerpanú dotáciu z KŠÚ Trenčín na haváriu –
demontáž a montáž okien vo výške 50 000 €, ušetrené finančné prostriedky na prevádzke
prenesené kompetencie v sume 10 000 €, nevyčerpaná dotácia na dopravu žiakov schválený
obvod v sume 112,90 €. Prenesené finančné prostriedky z roku 2013 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 2014.
a) Príjmová časť:
ZŠ s MŠ prijala na príjmovom účte finančné prostriedky za prenájom bodov
a priestorov, za odpad zo školskej jedálne a prepálený olej, z réžie, z úrokov z účtov
finančného hospodárenia, finančný príspevok od osôb, ktorí majú voči dieťaťu
vyživovaciu povinnosť.
V roku 2014 bol príjmový rozpočet stanovený vo výške 12 500,00 €. Skutočný
príjem bol 11 346,45 €.
Dotácie:
 presun z roku 2013 - 112,90 € ( nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov
v rámci schváleného obvodu),
 presun z roku 2013 – nevyčerpané dotácia prenesené kompetencie na haváriu (okná)
50 000 €,
 presun z roku 2013 – ušetrené finančné prostriedky prenesené kompetencie 10 000 €,
 prenesené kompetencie spolu 254 593,80 €, z toho:
 normatívne finančné prostriedky 243 771,00 €
 nenormatívne finančné prostriedky 10 822,80 €, z toho:
 vzdelávacie poukazy – 3 105,80 €,
 doprava schválený školský obvod 3 244,00 €,
 príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky 3 038,00 €,
 príspevok pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 1 435,00 €,
 originálne kompetencie spolu 130 060,00 €, z toho:
 školský klub detí 10 208,00 €
 materská škola 86 664,00 €
 školská jedáleň 33 188,00 €,

 vlastné príjmy 11 342,05 €,
 doprava žiakov mimo schválený školský obvod 1 849,26 €,
 dotácia z ÚPSVaR vo výške 3 091,52 €, z toho:
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených
sociálnym vylúčením vo výške 2 610,12 €
 dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených
sociálnym vylúčením vo výške 481,40 €.

Tabuľka č. 1 Dotácie v roku 2014
Prenesené
kompetencie
254593,80

Originálne
kompetencie
130060,00

Vlastné
príjmy

Doprava neur.
obvod

11342,05

1849,26

Transfery z
ÚPSVaR
3091,52

Presun z r.
2013
60112,90

Graf č. 1 Dotácie poskytnuté v roku 2014 v % vyjadrení

b) Výdavková časť:
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 spolu s nevyčerpanými
finančnými prostriedkami z predchádzajúceho roka predstavovala výšku 461 049,53 €.
Skutočne použité finančné prostriedky v roku 2014 bolo vo výške 460 767,45 €.

Rozdiel
medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami
predstavoval sumu 282, 08 €:
 223,00 € nevyčerpaná dotácia na dopravu
 59,08 € nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí
ohrozených sociálnym vylúčením

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 131D- finančné prostriedky z predchádzajúceho roka, kód 72 s príslušným
písmenom – vlastné príjmy.
Tabuľka č. 2 Finančné prostriedky podľa kódov zdroja
Kód zdroja
Poskytnuté FP
Vyčerpané FP
111
41
131D
72

257 685,32
131 909,26
60 112,90
11 342,05

257 403,24
131909,26
60 1123,90
11 342,05

FP vrátené
zriaďovateľovi
282,08
0
0
0

Nákladové položky:
 501 spotreby materiálu 23 604,98 €, 502 spotreba energie 26 674,81 €, 511 opravy
a udržovanie 89 152,68 €, 512 cestovné náhrady 859,87 €, 518 služby 19 153,68 €,
521 mzdové náklady 214 672,89 €, 524 zákonné a sociálne poistenie 74 334,34 €,
525, 527 ostatné sociálne náklady 3 665,74 €, 548 ostatné prevádzkové náklady 7 965,34 €, 568 ostatné finančné náklady 873,39, 588 náklady z odvodu príjmov
11 339,29, 589 náklady z budúceho odvodu príjmov 33,00 €..

Čerpanie rozpočtu podľa položiek a stredísk:
Základná škola
Základná škola spolu v roku 2014 vyčerpala finančné prostriedky v celkovej výške
316 327,40 €, z toho:
 kód zdroja 111 v sume 254 365,24 €,
 kód zdroja 131D v sume 60 112,90 €,
 kód zdroja 41 v sume 1 849,26 €.

Tabuľka č. 3 Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole
Mzdy

Odvody

146735,00

51834,50

Cestovné
náhrady
818,71

Energie, voda a
komunikácie
19212,38

Materiál

Údržba

Služby

17064,40

59504,83

12982,98

Transfery
8174,60

Čerpanie finančných prostriedkov v základnej škole podľa ekonomickej klasifikácie:









610 mzdy 146 735,00 €,
620 odvody 51 834, 50 €,
631 cestovné náhrady 818,71 €,
632 energie, voda a komunikácie 19 12,38 €,
633 materiál 17 064,40 €,
635 údržba 59 504,83 €,
637 služby 12 982,98 €,
640 transfery 8 174,60 €.

Významné položky v čerpaní základnej školy položky 633, 635:









demontáž a montáž okien (havária)– 50 000 €,
výmena PVC krytiny – 15 347,00 €,
skrinky do šatní – 4 482,72 €,
montáž plávajúcej podlahy v kanceláriách - 488,27 €,
lavice, nábytok, stôl, skrinky – 1 474,00 €,
elektroinštalačný a stavebný materiál, farby na úpravu šatní a školského klubu
detí – 411,23 €
stoly do knižnice – 600,00 €,
modernizácia počítačových učební – 1 081,96 €,

Graf č. 2 Čerpanie finančných prostriedkov základná škola v % vyjadrení

Materská škola
V materskej škole boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 89 702,00 €,
z toho:
 kód zdroja 41 v sume 41 86 664,00 €
 kód zdroja 111 v sume 3 038,00 €.
Tabuľka č. 4 Čerpanie finančných prostriedkov v materskej škole
Mzdy

Odvody

36919,91

12897,47

Energie, voda a
komunikácie
2557,54

Materiál
5532,73

Údržba

Služby

28963,47

2714,97

Transfery
115,91

Čerpanie finančných prostriedkov v materskej škole podľa ekonomickej klasifikácie:








610 mzdy 36 919,91 €,
620 odvody 12 897,47 €,
631 cestovné náhrady 0 €,
632 energie, voda a komunikácie 2 557,54 €,
633 materiál 5 532,73 €,
635 údržba 28 963,47 €,
640 transfery 115,91 €.

Graf č. 2 Čerpanie finančných prostriedkov v materskej škole

Významné položky v čerpaní základnej školy položky 633, 635:



demontáž a montáž okien (orig. komp) – 20 402, 06 €,
rozšírenie priestorov MŠ zriadením novej spálne:
 posteľné obliečky 262,00 €,
 závesy a dekorácie 242,00 €
 plávajúca podlaha spolu s kanceláriou 825,00 €,
 ležadlá, nábytok 1 854,47 €.

Školský klub detí
Celková výška čerpania finančných prostriedkov v školskom klube detí predstavovala
sumu 10 208,00 €.
Tabuľka č. 5 Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí
Mzdy
7030,00

Odvody
2511,38

Energie,
voda a
komunikácie
6,75
56,79

Cestovné
náhrady

Materiál
132,39

Údržba
62,58

Služby
408,11

Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí podľa ekonomickej
klasifikácie:








610 mzdy 7 030,00 €,
620 odvody 2 511,38 €,
631 cestovné náhrady 6,75 €,
632 energie, voda a komunikácie 56,79 €,
633 materiál 132,39 €,
635 údržba 62,58 €,
640 transfery 0 €.

Graf č. 3 Čerpanie finančných prostriedkov v školskom klube detí

Čerpanie ŠKD
2,81%
0,22% 4,50%

Mzdy

1,43%

Odvody
Cestovné náhrady
Energie, voda a
komunikácie
Materiál

23,92%

Služby

67,11%

Z rozpočtu, ktorý zriaďovateľ pridelil na činnosť školského klubu detí bolo možné
vykryť iba najnutnejšie výdavky a to mzdy, odvody, pracovnú cestu, časť energií –
ostatok bolo hradené z vlastných príjmov), čistiace prostriedky, revízie, strava (55%
v zmysle ZP), povinný prídel do SF.
V roku 2014 sa uskutočnila úprava školského klubu detí – rozšírenie priestorov,
vymaľovanie, interiérové vybavenie, ktoré bolo financované z vlastných príjmov.

Školská jedáleň
V školskej jedálni bolo finančných prostriedkov vyčerpaných v sume 33 188,00 €
s kódom zdroja 41:
Tabuľka č. 6 Čerpanie finančných prostriedkov v školskej jedálni
Mzdy
23122,84

Odvody
7995,99

Cestovné
náhrady
29,16

Energie, voda
a komunikácie
1112,73

Materiál
97,97

Služby
829,31

Čerpanie finančných prostriedkov v školskej jedálni podľa ekonomickej klasifikácie:
 610 mzdy 23 122,84 €,
 620 odvody 7 995,99 €,
 631 cestovné náhrady 29,16 €,
 energie, voda a komunikácia 1 112,73 €,
 materiál 97,97 €,
 služby 829,31 €,
 transfery 0 €.
Graf č. 4 Čerpanie finančných prostriedkov v školskej jedálni

Významnými položkami v čerpaní v školskej jedálni predstavovali výdavky na mzdy,
odvody, energie, povinné revízie, povinný prídel do SF, časť stravovanie (55% v zmysle
ZP) ostatná časť bola hradená z vlastných príjmov.

Vlastné príjmy
Vlastné príjmy boli čerpané v celkovej výške 11 342,05 €, z toho:
Tabuľka č 7 Čerpanie finančných prostriedkov
Základná škola
Materská škola
0
4 969,70

Školský klub detí
1 849,46

Školská jedáleň
4 522,89

Čerpanie finančných prostriedkov z vlastných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:
 633 materiál školská jedáleň 222,72
 637 služby školská jedáleň 1 520,25 €
 632 energie, voda a komunikácie materská škola 2 468,56 €
 633 materiál školský klub detí 577, 40 €
 633 materiál školská jedáleň 594,92 €




635 údržba prevádzkových strojov – oprava umývačky riadu, varného kotla,
637 služby 698,06 €.

Celkový rozpočet
Organizácia Základná škola s materskou školou prijala finančné prostriedky v celkovej výške
461 049,53 €, vyčerpaných bolo 460 767,45 €. Rozdiel činil 282,08 €.
Tabuľka č Prehľad poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov
Nevyčerpané
finančné
Poskytnuté Použité
prostriedky,
finančné
finančné
vrátené
Finančné prostriedky
prostriedky prostriedky zriaďovateľovi
A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie spolu
z toho:
a) normatívne výdavky spolu
z toho: osobné náklady
prevádzkové náklady
b) nenormatívne výdavky spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné
predškoláci
príspevok na žiakov so SZP*

461 049,53

460 767,45

282,08

254 593,80

254 370,80

223,00

243 771,00

243 771,00

0,00

10 822,80
3 105,80
3 244,00
3 038,00
1 435,00

10 599,80
3 105,80
3 021,00
3 038,00
1 435,00

223,00
0,00
223,00
0,00
0,00

2. Originálne kompetencie spolu
originálne kompetencie
vrátené vlastné príjmy
doprava - neurčený školský obvod
3. ÚPSVaR spolu
z toho: strava
školské potreby
4. Prenesené finančné prostriedky
z roku 2013
z toho: bežné výdavky - havárie PK

143 251,31
130 060,00
11 342,05
1 849,26
3 091,52
2 610,12
481,40

143 251,31
130 060,00
11 342,05
1 849,26
3 032,44
2 551,04
481,40

0,00
0,00
0,00
0,00
59,08
59,08
0,00

60 112,90
50 000,00

60 112,90
50 000,00

0,00
0,00

bežné výdavky - z roku2013
bežné výdavky doprava 2013

10 000,00
112,90

10 000,00
112,90

0,00
0,00

Dátum vrátenia
finančných
prostriedkov
zriaďovateľovi

17.12.2014

12.12.2014

Organizácia Základná škola s materskou školou hospodárila s celkovými finančnými prostriedkami:
 poskytnuté finančné prostriedky 461 049,53 €,
 vyčerpané finančné prostriedky 460 767,45 €
 vrátené zriaďovateľovi 282,08 €, z toho:
 na dopravu žiakov schválený školský obvod vo výške 223,00 €,
 na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených
sociálnym vylúčením vo výške 59,08 €.

4. ÚPSVaR
Počet detí, ktoré splnili podmienky na podporu výchovy k plneniu školských
povinností a podporu výchovy k stravovacím návykom:
 predškolské zariadenie 3,
 základná škola 12.
Počet detí, ktoré splnili podmienky pre dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 15

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 včas uhradené a priebežne zasielané na
účet obce.

6. Inventarizácia
V Základnej škole s materskou školou bola vykonaná inventarizácia majetku podľa
stavu k 31. 12. 2014
Tabuľka č. 8 Majetok ZŠ s MŠ
Miesto konania inventarizácie
Kabinet telesnej výchovy
Kabinet hudobnej výchovy
Kabinet slovenského jazyka
Kabinet cudzích jazykov
Kabinet matematiky
Kabinet fyziky
Kabinet chémie
Kabinet prírodopisu
Kabinet dejepisu

HIM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DHM
1558,18
568,91
784,37
2 716,04
647,45
5 471,65
3 944,61
2 273,90
213,77

OTE
2 917,94
288,62
469,25
952,63
1722,74
1123,61
745,60
1 287,28
192,52

Spolu
4 476,12
857,53
1 253,62
3 668,67
2 370,19
6 595,26
4 690,21
3 561,18
406,29

Kabinet zemepisu
Kabinet 1.- 4. roč.
Kabinet výtvarnej výchovy
Kabinet pracovného vyučovania
Kabinet dielne
Školský klub detí
Knižnica
Didaktická technika
IKT Technika
Cvičná kuchyňa
Chodby, triedy, kancelárie,
sklady
Materská škola
Školská jedáleň
Sklad učebníc
Knižnica
Budovy, stavby a pozemky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

551,20
2 508,71
206,14
99,75
3 643,63
775,05
5979,60
1 934,38
31 586,45
0,00

1 283,00
2 315,42
271,21
336,79
257,80
944,43
0,00
0,00
0,00
267,81

1 834,20
4 824,13
477,35
436,54
3901,43
1 719,48
5 979,60
1934,38
31 586,45
267,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690 472,81
690 472,81

31 534,69
12 042,93
21 027,35
4 463,58
3 802,20
0,00
138 334,54

629,49
2 165,88
3 293,61
0,00
0,00
0,00
21 465,63

32 164,18
14 208,81
24 320,96
4463,58
3802,20
6 90472,81
850 272,98

Majetok v Základnej škole s materskou školou Skačany bol zapísaný v celkovej hodnote
850 272,98 €.

V Skačanoch dňa 17. 03. 2015
Vypracovala: Ing. Mária Miklašová

