Škola ako celok
1-6/2017

-7 479,67

Vyčlenené prostriedky na Jedáleň a CVČ sú na celý rok vo výške 78.192,- Eur, na 6. Mesiacov mal byť
zaslaný objem 39.096,- Eur. Dochádza tu ku kráteniu o 5%, čím je zaslaných 27.000,- Eur a zadržaných
12.000,- Eur.
Zadržiavanie prostriedkov spôsobuje, že výdavky sú väčšie o -13.039,-Eur ako príjmy. Keď zoberieme
do úvahy úsporu na škole, čím sa Jedáleň a CVČ sa z časti dofinancujú, stále sú výdavky Školy, Jedálne
a CVČ ako celku väčšie o -7.480,- Eur ako zaslané príjmy.
K 31.8.2017 sa situácia zlepšila.

Základná škola

Normatív na 1-8/2017;
Osobné – časť na výplaty predstavuje
85,39%
Prevádzkové – predstavuje časť 14,61%
Kontrola sumár
Zaslané na účet 95% z
osobných
Zaslané 80% z prevádzkových
Súčet
zadržané

Príjem škola 1-8 mesiac 2017 –
Nenormatívne prostriedky (ide o
príspevky na lyžiarsky kurz, školu
v prírode, asistent učiteľa, žiaci
so SZP, vzdelavacie poukazy,
strane)

Príjem škola 1-8
mesiac 2017

Výdavky školy na osobných a prevádzkových
nákladov za 1-8 2017
podľa výkazu od Stráňavu k 31.8.2017

rozdiel

265 954,00

18 046,00

226 370,07

6 583,00

39 583,93
265 954,00

11 463,00
18 046,00

266 743,41

215 745,05

6 583,00

219 522,03

2 806,02

39 583,93
11 463,00
47 221,38
255 328,98
18 046,00
266 743,41
10 625,02 7 079,73 zaslané 21. 08. 2017 (doplatok 1-8/2017)
255 328,98
t.j. zaslané celé prevádzkové, zadržané sú len mzdy
kontrola

3 825,55
6 631,57
6 631,57
kontrola

V auguste boli na účet školy zaslané zadržané prostriedky z prevádzky. Škola má prebytok, ale ten
bude použitý na nákup nových lavíc, ktoré sú už potrebné pre žiakov.

Jedáleň, CVČ
Normatív na 1-8/2017

Príjem 1-8
mesiac 2017 –

Výdavky osobné a
prevádzkových nákladov
Príjem škola 1-8 mesiac 2017 za 1-8 2017 Jedáleň, CVČ

78 192,00

0,00

Osobné – časť na výplaty predstavuje
85,39%

0,00

0,00

Prevádzkové – pred-

0,00

0,00

rozdiel

stavuje časť 14,61%
Kontrola sumár
Zaslané na účet 95% z
osobných
Zaslané 80% z prevádzkových
Súčet
zadržané

0,00

0,00

0,00

0,00

50 856,00

0,00

39 941,74

10 914,00

0,00
50 856,00
0,00

0,00
0,00

9 999,86
49 941,60

-9 999,86
914,00

Jedáleň, CVČ

914,00

V jedálni a CVČ podobne ako v škole boli uvoľnené prostriedky k 25.8.2017 vo výške 10.000,- Eur.
K 8.9.2017 vo výške 4.855,- Eur, ktoré boli zadržané. Po ich uvoľnení je prebytok k 31.8.2017 len 914,Eur za jedáleň a CVČ.
Vývoj k 30.6. a k 31.8. nám jasne hovorí, že pri zadržiavaní prostriedkov musí byť obecný úrad
opatrný. Zadržiavanie tento krát mohlo spôsobiť v hospodárení školy dosť vážne problémy.
Treba sa zamyslieť, ktoré faktory ovplyvňujú opakujúce sa vysoké výdavky na energie t.j. nezateplené
budovy školy a materskej škôlky, neutesnený parovod medzi budovami, nevyhovujúce vykurovacie
okruhy nastavené v škole.
Ak ide obci o dobro detí a zabezpečenie prevádzky Základnej školy a Materskej školy je potrebné riešiť
problematiku energií komplexne a hľadať aj technické riešenia ako ušetriť dlhodobo a nevybíjať sa na
faktúrach za energie.

V Nesluši 1.10.2017

Ing. Zuzana Skokanová

