
Základná škola Jana Amosa Komenského 

Komenského 1227/8 Sereď  

 

 
Správa o hospodárení za  rok 2011 

 

 

1.Úvod 
 

 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského je 

spracovaná  v súlade so zákonom č.  597/2003 Z. z., ustanoveniami § 5 ods.7) písm. g) zákona 

č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí  

hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2011 do 

31.12. 2011 

 

 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) 
 

Základná škola Jana Amosa Komenského je samostatný právny subjekt - rozpočtová 

organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto  Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a 

vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou 

rozpočtovej organizácie je aj školský klub,   ŠSZČ a CVČ .V r. 2011 škola  poskytovala 

základné   vzdelávanie pre 355 žiakov v 18  triedach. 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy  je 31,0 osôb, z toho je 

25 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov . Ako samostatný 

právny subjekt riaditeľ školy ohodnotil výkony pracovníkov ZŠ za celoročnú mravenčiu 

prácu a trpezlivosť.  

 

Školský klub detí navštevovalo 90 žiakov 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,0 osôb, z toho sú 4 

pedagogickí zamestnanci. 

 

Školské  stredisko záujmovej činnosti navštevovalo 156 žiakov.  

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠSZČ je 2,0. osôb, z toho je 1 

pedagogický zamestnanec a 1 nepedagogický zamestnanec . 

 

Centrum voľného času pri ZŠ navštevovalo 154 žiakov 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v CVČ  1 osoba pedagogická 

Dvaja zamestnanci rozviazali pracovný pomer k 28.02.2011 a ich úväzok vykonávali na 

dohodu o pracovnej činnosti. 

 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet 

mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov 

 v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a 

plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke. 

 



   

Prenesené kompetencie : 

ZŠ mala rozpočet 469 987 € , čerpanie za rok 2011 je 480.576 €.  

 

Originálne kompetencie :  

ŠKD rozpočet  46.360 € čerpanie za rok 2011 je 45.234,47 €     

ŠSZČ rozpočet  13.357 € čerpanie za rok 2011 je 12.121,60 €  

CVČ rozpočet 37.349 € čerpanie za rok 2011 je 37.247,53 €    

 

 

Príjem mimorozpočtových prostriedkov za  rok 2011 

 

Z prenájmu školského bytu                           2.748,00 € 

Z prenájmu telocvične                                   1.880,59 € 

Z príjmov ZŠ / popl. za zošity /                     2.547,05 € 

Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov : 

Vzdelávacie poukazy                                      8.405,00 € 

Odchodné                                                         2.949,00 € 

Dary a sponzorské                                                  0,00 € 

Školské pomôcky                                                348,60 € 

Za mimoriadne výsledky žiakov                             0,00 € 

SZP                                                                      990,00 € 

 

Finančné prostriedky získané cez projekty :        550,00 € 

Projekty cez Trnavský samosprávny kraj / Letný tábor s Amoskom , Podpora športových 

aktivít / 

 

  

 

 

4. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                   PaedDr. Slávka Kramárová 

                                                                                          riaditeľ školy 

                                                                                                                         

 

v Seredi dňa 12.8.2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha k Správe o hospodárení za rok 2011 
 

ZŠ    637001 – školenia, kurzy a semináre                                                   1.200,20 

        637003 -  propagácia , reklama                                                                 81,00 

        637004 -  všeobecné služby                                                                   9.464,51 

        637006 -  náhrady                                                                                      10,00 

        637012 – poplatky a odvody                                                                 1.424,47 

        637014 -  stravovanie                                                                            2.137,99 

        637015 -  poistné                                                                                   3.800,61 

        637016 -  príspevok do SF                                                                    2.839,38 

        637027 -  odmeny                                                                                  9.057,00 

        637032 – mýlne platby                                                                               15,99 

        637035 -  dane                                                                                              6,19 

                                                                                                                     30,037,34  

 

 

ŠKD   637004 – všeobecné služby                                                                 1.320,73 

           637014 -  stravovanie                                                                              764,50 

           637016 -  prídel do SF                                                                            307,24 

           637027 – odmeny zam. mimoprac. Pomeru                                           532,00 

                                                                                                                        2.924,47 

 

 

 

ŠSZČ   637004  -  všeobecné služby                                                                 488,75 

             637016 -  prídel do SF                                                                            63,45 

             637027 -  odmeny zam. mimoprac. pomeru                                      1.348,00 

                                                                                                                         3.700,75 

 

 

 

CVČ     637004 -  všeobecné služby                                                               1.327,38 

             637014 -  stravovanie                                                                            117,17 

             637016 -  prídel do SF                                                                             98,36 

             637027 -  odmeny                                                                               5.512,00 

                                                                                                                         7.054,91 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Slávka Kramárová   

                                                                                                     riaditeľka ZŠ            


