
Hospodárenie ZRŠ v šk. roku 2018/19

zostatok z šk. roka 2017/18 6 590,06 €

príjem - príspevky rodičov do ZRŠ 13 680,00 € Celkové výdavky

sponzorstvo, dary 5 780,00 €

príjem z 2% 4 784,55 €

príjem z ISIC kariet 82,00 €

30 916,61 €

výdavky v šk. roku 2018/19

skupina výdavkov položka suma spolu

Eur. deň jazykov - odmeny pre žiakov 12,07

vaky s potlačou pre prvákov na imatrik. 340,98

skúška FCE pre najlepšiu žiačku z ANJ 190

príspevok na exkurziu Londýn 200

Mikuláš - príprava balíčkov 60

odmeny žiakom - OĽP 15,95

projekt Schulerwettbewerb- material 64

projekt Schulerwettbewerb- poštovné 65,5

štartovné aerobik 9

reprezentácia školy - snowboardová súťaž 60

odmeny Hviezdoslavo Kubín a lit. Súťaž 40

PYCOOn súťaž v programovaní - odmena - cesta do BA 12

darčekové poukážky- odmena maturanti 185

mikina -  odmena pre najlepšieho športovca školy 25

príspevok pre maturitné triedy 150

KLOKAN - štartovné úspešných 12

volejbalový turnaj - štítok na pohár 2,2

odmeny zber papiera, juniáles 90

darčekové poukážky - odmeny pre žiakov na konci šk. roka 335

odmeny pre najlepšie triedy 32,87

príspevok - jazyk pobyt VB 200

19 303,98 €

Zostatok

11 612,63 €

Príjmy

Odmeny pre žiakov za súťaže, 

reprezentáciu školy, cestovné 

a štartovné na súťaže. 

Odmeny za študijné výsledky, 

príspevky na exkurzie.



príspevok - jazyk pobyt Irsko 200

futsalový turnaj - odmeny žiakom 23,14 2324,71

Správna voľba povolania - občerstvenie žiakov 25,78

vlajky - SR, VB, NSR - prez. Školy 78,13

propagačné letáky školy 150

šatky a kravaty - prez. Pre žiakov 44,48

výdavky PRO EDUCO - propagačný materiál 34,02

obedy žiaci - PRO EDUCO 29,9

DOD - cukríky 8,9

DOD - plastové poháre 6,4

DOD - servítky 1,18

DOD  jedáleň - koláče a punč 68,03

propagácia školy - rádio Košice spot 720

obedy pre predsedov maturitných komisií 10,5 1177,32

plastové okná - doplatok 490

okná do prírodovednej učebne 3044,98

prírodovedné laboratórium - výstavba plynového 

potrubia a skúška plynového zariadenia 320

prírodovedná učebňa - zariadenie 6206,16

elektroinštalácia prírodovedná učebňa 874,88

pylónová tabuľa - doplatok 359,5

lavice pre 1.OA 2500

stolové nohy pre jedálenské stoly 505 14300,52

pomôcky pre fyziku 205,32

materiál - tvorivé dielne 11,7

knihy pre PK MAT 14

učebnice MAT 292,5

hlina - tvorba keramiky 22,02

vianočná výzdoba - materiál 38,53

optický valec do tlačiarne 40,4

odkúpenie učebníc Wir pre NEJ 42

nákup baliaceho papiera 10

Odmeny pre žiakov za súťaže, 

reprezentáciu školy, cestovné 

a štartovné na súťaže. 

Odmeny za študijné výsledky, 

príspevky na exkurzie.

Prezentácia školy

Rekonštrukcia školy, údržba, 

opravy

Pomôcky na vyučovanie, 

knihy, učebnice, materiál



kúpa lampy do dataprojektora v uG 132,06

knihy pre PK ANJ 42

toner do tlačiarne 47,76

poster na konferenciu z fyziky 10,7

knihy pre PK NEJ 29,57

učebnice Matematika 7,9 101,4

učebnice ANJ 81,9

knihy pre PK NEJ 27,87

Poplatok za program Viac ako peniaze 30 1179,73

registrácia pre 2% 52,96

členstvo SRRZ 112

odoslanie výsledkov DSD II kuriérom 24,65

poplatok za výpis - potvrdenie o účte 7

odoslanie zásielky DSD I 33,3

poplatok za vedenie účtu sept 2018  - august 2019 46,8 276,71

Hygienické potreby Tekuté mydlo, čistiace prostriedky 44,99 44,99

19303,98 19303,98

Pomôcky na vyučovanie, 

knihy, učebnice, materiál

Administratívne výdavky, 

poplatky


