
Mzdy 610 359272
Odvody 620 125291
Prevádzka 630 40788

630

22718
z toho:  teplo 17201
Materiál   17934
z toho:  výchovno-vzdelávací proces 17934
Údržba
Služby                                    136

Cestovné náhrady

36896
z toho:   mzdy 610 27341
            odvody 620 9555

5312
z toho: mzdy 610 3650
          odvody 620 1276
          materiál 630 386
Dopravné pre žiakov 640 6950
Rozvojové projekty – bežné výdavky 641
Žiaci zo SZP 630 867

630 146
Lyžiarsky výcvik 630 2542
Škola v prírode 630 1900
Odchodné 640 2697
Mimoriadne výsledky žiakov 630 400

SPOLU 10883
z toho:  výdavky na .................         energie 3378

výdavky na ..........................             materiál 7505

SPOLU 26536
z toho:  výdavky na ..............      ...     energie 4755
výdavky na ..........................              materiál 11853
výdavky na ..........................             údržba 3618
výdavky na ..........................             služby 6310
Príspevky a dary

§ 2 ods. 1 m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, školského klubu detí za kalendárny rok 2017                         Príloha č.1

Normatívne zdroje (v €) 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka
Energie, voda a komunikácie

z toho:  vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov

Nenormatívne zdroje (v €) 
Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Vzdelávacie poukazy 

Učebnice ANJ, Prvouka

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za ŠKD):

FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (režijné náklady na 
ŠJ):
FP za režijné náklady sa použili na úhradu za energie,nákup materiálu a techn.zariadenia 
pre ŠJ 



SPOLU 500
Požitie na dopravné služby                500



Vlastné príjmy
SPOLU 13254

13254

1196

315

Kapitálové výdavky

Mzdy 610 39108
Odvody 620 13778
Prevádzka 630 13252

630

7331
z toho:  teplo 7331
Materiál   
z toho:  výchovno-vzdelávací proces
Údržba 3467
Služby                                    2454

Cestovné náhrady

Mzdy 610 31903
Odvody 620 11700
Prevádzka 630 8615

630

6884
z toho:  teplo 6884
Materiál   
Údržba
Služby                                    1731
Cestovné náhrady

Požitie na úhr.energií,nákup mater.a učeb.pomôcok,služby,náhr.cestov.,preklasif.na kap.výdavky                 
Dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením

Dotácie na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením

Požitie na nákup techn.zariadení pre ZŠ a ŠJ, montáž okenn.rámov a výplní pre odb.učebne       

Originálne kompetencie (v €) ŠKD

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka
Energie, voda a komunikácie

z toho:  vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov

Originálne kompetencie (v €) ŠJ

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka
Energie, voda a komunikácie
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