Hospodárenie ZRŠ v šk. roku 2015/16

Výdavky v šk. roku 2015/16
Skupina výdavkov

zostatok z šk. roka 2014/15
príjem - príspevky rodičov do ZRŠ
príjem z 2%
sponzorské príspevky
Celkové príjmy

267,89 €
10 895,00 €
2 203,15 €
300,00 €
13 666,04 €

položka
Odmeny pre súťažiacich - Eur. deň jazykov
Štartovné - súťaž v piškvorkách
Odmeny - šk. kolo olympiády Zo SJL
Mikuláš pre žiakov
Občerstvenie pre súťažiacich - súťaž ANJ, NEJ
Laboratórium Steelpark - vstup pre žiakov
Darčekové poukážky pre víťazov olymp. z ANJ, NEJ
Knižné odmeny - projektová súťaž z CVY, CVB
Odmeny Hviezdoslavov Kubín
Odmena - prekladateľská súťaž
Odmena pre najlepšieho žiaka školy

suma

Darčekové poukážky - odmeny pre žiakov 4. ročníka
Príspevok na exkurziu do Nemecka - odmena
Odmeny pre žiakov za súťaže,
reprezentáciu školy, cestovné a štartovné
na súťaže. Odmeny za študijné výsledky. Príspevok na exkurziu do Prahy - odmena pre 3.NB
Futsalový turnaj - občerstvenie
Futsalový turnaj - ceny pre víťazov
Občerstvenie pre žiakov - maturitné skúšky
Odmeny žiakom - zber papiera
Darčekové poukážky - odmeny žiakom na konci šk.
roka
Baliaci papier - na odmeny pre žiakov
Sladké odmeny pre najlepšie triedy - koniec šk.roka

18,18
16
24,6
8,05
7,5
24
180
40
17
22
51,5
134
130

50
7
33,76
196
5,5
145
2,58
32,2

Celkové výdavky 13140,63
Zostatok

spolu

525,41 €

Sladké odmeny - účelové cvičenie
Odmeny pre súťažiacich. - Eur. deň jazykov - RUJ
Autobusová doprava pre žiakov
Putovny pohar pre volej. Turnaj + štítok
lízatká, cukríky - propag. školy

Prezentácia a propagácia školy

Rekonštrukcia školy, materiál na údržbu

Obč. pre žiakov počas akcie Správna voľba povolania
obedy pre našich žiakov - Pro EDUCO
DOD - občerstvenie
cukríky - PRO EDUCO
DOD - material pre tvoriv. dielne
propagácia školy v MHD
obedy pre predsedov maturit. komisií
darček pre kordinátorku pre nem. jazyk, KMK
reklama školy v Korzári - banner, titulka
renovácia mreží (po výmene okien)
svietidlá do učební, chodieb
záloha - plastové okná do 4.B
plastové okná v triede 4.B
obkladačky - renovacia ucebni
farba a riedidlo - chodba 1. pavilón
šatňové skrinky - doplatok pôžička zo ZRŠ
chemopren univerzal
Rekonštrukcia učebne anj
Náter iPaint s príslušenstvom
stojan na bicykle pre žiakov
nákup skrutiek pre opravu posilňovacieho stroja
uhlik do BaD brusky - jedáleň
Kliprám A5 - na učebne (rozvrhy), 30ks
Papier na výrobu násteniek
Kancelárske potreby
knihy - PK ANJ
nákup chemikálií - vyučovanie chémie

5,87
10
100
8,06
18,19

1268,8

12,7
31,5
27,37
5,16
24,74
118,8
16,5
26,83
72 353,79
467,5
311,02
1000
890,5
33,9
46,28
2934,4
3,67
2478
505,17
25
1,7
15,8
198,3 8911,24
7,57
37,31
18
57,24

Pomôcky na vyučovanie, IKT, knihy,
učebnice, príspevky na exkurzie

Administratívne výdavky, poplatky
Hygienické potreby, toaletný papier,
papierové utierky
spolu

nákup tonerov
materiál na nástenku do uD - Košice
objednávka časopisu Dobrá škola
adaptér na nemeckú zástrčku
Učeb. pomôcka na DEJ - hra História v kocke
DOD - PK ANJ pomôcky
nákup tonerov
nákup tonerov
nažehľovacie papiere do far. Tlačiarne
slovníky ANJ
knihy pre obn - nej
sada CD pre vyuč. hudobnej výchovy
Knihy pre PK ANJ
Knihy pre PK GEG
kniha - PK DEJ
knihy OBN ANJ
knihy PK ANJ
notebook Lenovo
zámky pre notebooky - 5ks
router ASUS
kabel VGA 10m
Prepojovaci kabel Scart
USB kabel typ A-B
D-Link USB adapter
dataprojektor BENQ
poplatok - výpis z účtu SLSP
registrácia 2% z dane - notársky poplatok
podanie do obchodného vestníka - 2%
zaplatenie reg. poplatku do SRRZ
poplatok za vedenie účtu sept. 2015 - august 2016
Hygienické potreby

45,6
5,99
10
8,57
15,99
5,42
32,47
26,65
4,99
300
75,98
27
165
40,8
14,95
46,03
83
285,16
28,74
26,7
10,85
6,35 €
1,45
7,90 €
308,4 1704,11
3,5
52,2
3,5
105
46,8
211
691,69 691,69
13140,63 13140,6

