
Hospodárenie ZRŠ v školskom  roku 2017/18
Celkové výdavky

zostatok z šk. roka 2016/17 2 262,17 €
príjem - príspevky rodičov do ZRŠ 12 770,00 €
príjem z 2% 3 517,93 €
príjem z ISIC kariet 126,50 €
Príjmy spolu 18 676,60 €

Skupina výdavkov Položka Výdavok Spolu 
ceny za súťaže Európsky deň jazykov 12,56
cezpoľný beh žiačok - štartovné 6
štartovné 1. turnaj SDA 18
Jazykové okienko - odmeny pre víťazov 13
Štartovné piškvorky - 2 družstvá 6
výroba náramkov školy  na Imatrikuláciu 2017 a odmeny pre žiakov 249,6
poštovné - súťaž EKO POSTER 9,15
2 . turnaj SDA - 6 debatérov 132
Mikuláš pre žiakov osemročného štúdia 76,33
odmeny  - knihy za OĽP 30
kancel. potreby - odmeny pre žiakov 72,52

Príjmy
12 086,54 €

Zostatok
6 590,06 €

kancel. potreby - odmeny pre žiakov 72,52
občerstvenie pre žiakov 24 hod. volej. turnaj 207,56
odmeny - OANJ 6,37
občerstvenie pre žiakov DSD II 18,95
odmena - súťaž o najkrajšiu vian. výzdobu 20
sladkosti Mikuláš 23,65
odmena za OĽP - kniha 31,81
Súťaž English und Deutsch ist Cool 46,29
príspevok- štartovné turnaj SDA 39
štartovné aerobik - celošt. kolo 3
odmeny Hviezd. Kubín a literárna súťaž 38,5
príspevok pre maturujúce triedy 150
knižné a darčekové poukážky - odmeny maturanti 215
odmeny Matematický klokan 24

Odmeny pre žiakov za 
súťaže, reprezentáciu školy, 

cestovné a štartovné na 
súťaže. Odmeny za študijné 

výsledky.



odmena najlepšia žiačka školy 59,5
odmena najlepší žiak školy 50
odmeny žiakom na konci šk. roka - darček. poukážky 150
sladká odmena pre najlepšie triedy 25,74
odmeny pre futsalový turnaj 40,01
vrecúška pre 1. ročník na Imatrikuláciu 2018 a ako odmena pre žiakov 321,84
perá s potlačou školy - odmeny za súťaže 100,49
doplatok volejbalové dresy -  projekt 10 2206,87
správna voľba povolania - cukríky prez. Školy 5,96
správna voľba pov. - občerstvenie žiakov 15,16
Pro Educo - obedy pre žiakov 23,4
bannerova plachta - na telocvičňu 230,4
roll up banner 56,4
cukríky DOD 3,99
občerstvenie DOD - jedáleň 76,08
reklama Rádio košice 990 1401,39
oprava mikroskopov - BIO 200
zámok visací  na bránu 2,83
optický valec pre tlačiareň 12,55Údržba a opravy

Prezentácia školy

optický valec pre tlačiareň 12,55
oprava projektora k interaktívnej tabuli v B3 335
šatňové skrinky - doplatok 112

662,38
regál do učebne B2 79,9
knihy pre PK ANJ 53,7
knihy pre PK Človek a spoločnosť 21,6
baterky do kalkulačiek pre maturity 4,8
kúpa router, wifi, usb káble 101,18
Knihy pre anglickú literatúru 101,32
Opravná páska volejbal 1,33
toner do kopírky - NEJ 22,9
tonery do 3D tlačiarne 71,8
reproduktory do uS 8,05
nákup papiera - kopírovanie pre žiakov 136,66

Údržba a opravy



časopis pre NEJ - 8r. Štúdium 35,5
mapy pre výuku NEJ 29
Fixy a atrament Legamaster na biele tabule 74,82

knihy pre PK ANJ 19
vvolej. turnaj - plastovy stitok 2,2
knihy pre PK NEJ 40,7
príspevok exkurzia Nemecko 300
papier. potreby 77,81
nákup router 10,6
nákup toneru 46,56
knihy pre PK NEJ 27
asc čítačka na čipy 50
Učebnice ANJ pre 8r štúdium - doplnenie 106,2
reproduktory pre PK CJ 24,9
knihy pre PK MAT 24
knihy pre chémiu 95,2 1566,73
pomôcky - vybavenie lab. chémie 108,76
pomôcky - vybavenie lab. Chémie - FISHER 537,66
pomôcky pre fyziku 14,46

Pomôcky na vyučovanie, 
knihy, učebnice, príspevky 

na exkurzie

pomôcky pre fyziku 14,46
pomôcky pre chémiu 18,83
pomôcky pre chémiu - FISHER 271,8
pomôcky pre laboratórium IP COUCH 1663,2
pomôcky pre fyziku 160,94
záloha - okná lCh, B6, vahovna 2490
pomôcky pre biológiu 719,39 5985,04
poplatok - potvrdenie o účte ZRŠ 7
registrácia 2% z dane 52,96
príspevok pre SRRZ - členské 111
poplatok za vedenie účtu sept 2017  - august 2018 46,8

217,76

Hygienické potreby Hygienické potreby 46,37 46,37
Celkové výdavky 12086,54 12086,54

Administratívne výdavky, 
poplatky

Vybavenie laboratória BIO, 
CHE, FYZ


