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96654 Tekovské Nemce
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Správa o hospodárení za rok 2017
Základná škola s materskou školou Tekovské Nemce - škola s právnou subjektivitou
prijala v roku 2017 podľa upraveného rozpočtu nasledovné finančné prostriedky:
Prenesené kompetencie - činnosť a chod ZŠ podľa výšky normatívu na žiaka a počtu žiakov
z výkazu k 15.9.2016 bolo škole pridelených 195.026,- E. Chýbajúce finančné prostriedky do
rozpočtu vo výške 25.887,93,-€ boli poskytnuté z Obecného úradu Tekovské Nemce na
pokrytie nákladov školy, ktoré boli vyčerpané. Čerpanie týchto prostriedkov bolo
uskutočnené podľa rozpísaného rozpočtu v jednotlivých položkách v kapitolách 610. 620
,630. V kapitole 610 bolo vyčerpané spolu 123.004,57 - Eur, v kapitole 620 44.390,59€
odvody a v kapitole 630 na tovary a služby v jednotlivých položkách prevažne na čerpanie
energií a iných nákladov bolo vynaložených 27.630,84,- Eur.
Dofinancovanie z OcÚ , finančné prostriedky boli použité v kapitole 610- 21.245,35 €, 620 4.413,65 € a 630 = 228,93 € a na dofinancovanie asistenta 610 - 741,16 € a v 620 - 232,75 €.
Z KŠU boli ZŠ pridelené finančné prostriedky na deti znevýhodneného prostredia vo
výške 693,-€, ktoré boli použité na nákup učebných pomôcok.
ZŠ s MŠ v Tekovských Nemciach je spoločným školským obvodom aj pre žiakov II.
stupňa ZŠ z obce Čaradice. V roku 2017 bol zo štátneho rozpočtu pridelený fmančný
príspevok na pokrytie vyplatenia cestovného týmto žiakov vo výške 370,- Eur , čerpanie bolo
354,40,- Eur. Zostatok vo výške 15,60 € bol zaslaný' na účet obecného úradu Tekovské
Nemce k 31.12.2017. Zostatok z roku 2016 vo výške 40,40€ bol vyčerpaný k 31.3.2017 na
vyplatenie cestovného.
V roku 2017 dostala škola finančné prostriedky na pokrytie krúžkovej a vzdelávacej
činnosti žiakov - vzdelávacie poukazy vo výške 2.580,- Eur. Tieto prostriedky boli použité
v kapitole 610 na osobné príplatky za krúžky vedúcich záujmových útvarov vo výške 1.784,Eur a odvody 620 vo výške 623,52- Eur a v kapitole 630 bolo použité 172,48,- Eur. Všetky
finančné prostriedky na základe účtovnej osnovy boli zúčtované v príslušných mesiacoch
a k 31.12.2017 boli vyčerpané.
V roku 2017 bol pridelený zdravotný asistent pre zrakovo postihnutého žiaka na plný
úväzok. Na zdravotného asistenta bolo pridelených 9.224,-,- Eur, ktoré boli čerpané v kapitole
610 7.399,16,- Eur a v kapitole 6202.661,49 Eur 630 - 137,26,- E . Chýbajúce finančné
príspevky na asistenta vo výške - 973,91 € bolo pokryté z dotácie Obecného úradu.
Boli pridelené aj finančné prostriedky na deti v predškolskom veku v MŠ z KŠÚ vo výške
980,-,- Eur, ktoré boli aj vyčerpané vo výške 980,- Eur . Finančné prostriedky boli
vyúčtované na Obecný úrad.
Pridelené finančné prostriedky na nákup učebníc prvouky vo výške 47,- € boli aj vyčerpané.
Na lyžiarsky výcvik bolo pridelených 3.300,-, vyčerpali sme 3.150,- rozdiel 150,- bol vrátený
do ŠR.

Na originálne kompetencie boli poskytnuté fmančné
Dofinancované bolo z Obecného úradu 6.902,16€.
Čerpanie MŠ 50.454,29-,-v kapitole 610 32.672,26
6.790,01 ,-Eo
Čerpanie ZŠS 40.415,94,-v kapitole 610 23.376,76
9.497,28€.
Čerpanie ŠK 18.021,93,- v kapitole 610 11.452,30€,
Zostatok rozpočtu z roku 2016
všeobecný materiál.

prostriedky vo výške 101.990,-€.
€, 620 - 10.992,02,- € a v kapitole 630€, 620 -7.541,90,- € a v kapitole 630 620 4.109,29€ a 630 2.460,34,- €

vo výške 10,42 € bol vyčerpaný do 31.marca 20 17 na

Základná škola mala pridelené finančné prostriedky aj z ÚPSVaR na školské pomôcky
a to vo výške 282,20,- € a na poskytnutie stravy pre žiakov HN vo výške 1.171,05,- €.
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