
 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 3.5.2017 o 16:00 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Dominika Hradiská, Juraj Kiktavý, Alžbeta Križalkovičová, Lenka 
Michaleková, Oľga Novická, Mgr. Viera Sontágová 

Neprítomní členovia RŠ: Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Agáta Andraščíková, Jozef Ištoňa, 
Veronika Ištoňová, Matej Križalkovič 

Prítomní hostia: Mgr. Oľga Bujňáková 

Program: 

 
1. Úvod 
2. Správa o hospodárení školy s právnou subjektivitou 
3. Diskusia 
4. Záver 
 

Priebeh: 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Viera Sontágová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 
skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Zároveň oboznámila členov RŠ, že p. Richarda 
Križalkoviča, ktorý sa vzdal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a tým prišiel aj 
o členstvo v RŠ nahradí p. Jozef Ištoňa. 

K bodu 2: 

Predsedníčka RŠ udelila slovo riaditeľke školy, ktorá členov RŠ oboznámila s obsahom Správy 
o hospodárení školy s finančnými prostriedkami za rok 2016 (ďalej len „Správa“). Kópia 
Správy je prílohou tejto zápisnice. 

Mgr. Viera Sontágová sa pýta, či Správa obsahuje aj informácie o poplatkoch do triedneho 
fondu MŠ. Riaditeľka školy odpovedá, že s týmito prostriedkami disponujú učiteľky v škôlke 
a hradia z nich napr. vstupy na divadelné predstavenia a ďalšie výdavky bezprostredne 
súvisiace s programom MŠ. 

Členovia RŠ nemali ďalšie otázky k Správe o hospodárení. 
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K bodu 3: 

V diskusii Mgr. Dominika Hradiská hovorí, že v týchto dňoch prebieha zápis do MŠ. Podľa jej 
informácii je v súčasnosti v dvoch triedach MŠ prijatých spolu 54 detí. Po odrátaní počtu detí, 
ktoré sú zapísané do prvého ročníka zostane v dvoch triedach MŠ spolu 42 detí (20+22 detí 
podľa veku), čo je zákonom povolený horný limit. Zákon ešte umožňuje po udelení výnimky 
riaditeľky školy prijať max. po 3 deti do každej triedy. Pýta sa, ako škola plánuje riešiť túto 
situáciu a upozorňuje, že sa nedodržiava sľub, ktorý na októbrovom rodičovskom združení 
v MŠ dostali rodičia zo strany vedenia školy o neprijímaní ďalších detí v priebehu roka 
a hľadaní vhodnejšieho riešenia vysokého počtu detí v triedach pre šk. rok 2017/2018. Pani 
riaditeľka argumentuje, že reálny počet prítomných detí v triedach je vždy nižší ako počet 
prijatých detí, čo dokazuje predložením kópie dochádzky. Zároveň zdôraznila, že v prípade 
kontroly je pripravená za túto situáciu niesť zodpovednosť. K naplnenosti tried v budúcom 
školskom roku sa nevyjadrila, keďže zápis ešte nebol ukončený.   

Mgr. Viera Sontágová informovala prítomných členov, že na najbližšom zasadnutí RŠ zaradí 
do programu voľbu podpredsedu RŠ, ktorým bol doteraz p. Richard Križalkovič.  

K bodu 4: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

Rada školy berie na vedomie Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2016. 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

v Toryse 8.5.2017                                                      zapísala: Mgr. Dominika Hradiská 
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Základná škola s materskou školou Torysa, 082 76 Torysa 26 

Správa 
o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2016 

 

Normatívne finančné prostriedky 

Financovanie ZŠ je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, 
personálnej a ekonomickej náročnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Z rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR prostredníctvom zriaďovateľa bol základnej škole pridelený 

rozpočet normatívnych finančných  prostriedkov na prenesené kompetencie vo výške 241 985.- €. 
, čo je v porovnaní  s rokom 2015 menej o 965,-€. 

Tieto finančné prostriedky v priebehu roka boli použité na  vyplatenie miezd a odvodov pre 

pedagogických a prevádzkových zamestnancov vo výške  198 836.- €.  

Na prevádzku bolo rozpočtovaných 43 149.-€ Z toho nevyčerpaných a presunutých do roku 2017 
bolo  10240,- €. 

Ostatné finančné prostriedky na prevádzku boli použité na zabezpečenie plynulého chodu školy vo 
výške 32909,- € a to nasledovne : 

Vyplatenie cestovného zamestnancom poskytovaného podľa zákona o cestovných náhradách pri 
tuzemských pracovných cestách vo výške 161.-  €. 

Na úhradu všetkých druhov energií –  vodné-stočné , tepelná energia, poštovné, telefónne hovory, 
bolo čerpanie vo výške 9 160.- €.  

Z tejto čiastky bolo čerpanie na položke teplo a elektr. energia  7 923,- €,  na vodné, stočné 809.- € 
a telefónne hovory  a poštovné 427,32 €. 

Na položke všeobecného materiálu bolo čerpanie vo výške  7833,- €.  

V tom bolo interiérové vybavenie vo výške 2  151,52,- €, nákup drobnej výpočtovej techniky 
1 757,65,- €, prevádzkové stroje, prístroje(laminátor, kanvica, mikrofón..) 200,40 €, materiál(tonery, 
kanc. potreby, čistiace) vo výške 1 349,23 €, knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky vo výške 
2 126,19 €  prac. odevy a obuv 18,50 €,  softver a licencie 1,20 €,  reprezentačné 228,31 €. 

Dopravné – preprava autobusom na výlety, exkurzie 115,-€ 

Čerpanie na položke bežnej opravy a údržby bolo  1971,-€.  Z toho, výpočtovej techniky 1 685,-€,  
ostatné práce a služby  vykonané dodávateľským spôsobom, ktorým sa zabezpečila základná 
prevádzka školy 286,-€. 

Prenájom budov, priestorov – 2 144,- € (nájom za kultúrny dom) 

Na položke služby boli čerpané prostriedky vo výške 11 201.- €. 
Z toho : školenia, semináre, súťaže  642.- €, všeobecné služby 1 489,64 €, špeciálne služby 2 148,73€,  
stravovanie zamestnancov školy  2902,90 €,  poistenie majetku 1 025,- €, povinný prídel do 
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sociálneho fondu 1 359,67 €,  na poplatky a odvody 380,- €, odmeny na základe dohôd  835,-€, 
pokuty a penále(za nezamestnávanie osôb so ZP)418,-€                                                                          
                                                     
Na úhradu bežných transferov jednotlivcom  324,- €  
Z toho:  na nemocenské dávky bolo čerpanie 299.- €, členské v RVC Prešov 25,-€  
 

Nenormatívne finančné prostriedky 

Okrem normatívnych finančných prostriedkov boli škole pridelené nenormatívne prostriedky vo 
výške   12 226,- €. 
Vzdelávacie poukazy - výška prostriedkov na vzdelávacie poukazy bola 2 381,- €. Vzdelávací poukaz 
slúži na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školou a školským 
zariadeniam . Zo vzdelávacích poukazov boli financované odmeny za krúžkovú činnosť vo výške 2 
381.-€.  
 
Dotácia pre 5 ročné deti – predškolská výchova, výška prostriedkov na 5 ročné deti bola 3 472.- €. 
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na  nákup učebných pomôcok a hračiek, materiálu, služieb, 
cestovného, vybavenie tried mš  vo výške 3017.- € , na odmeny a príplatky vo výške 455,- €. 
 
Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2 832.- € .  
Tieto prostriedky boli čerpané na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, kancelárskych 
potrieb a spotrebného materiálu vo 2832.- €. 
 
Príspevok na učebnice – 41,-€. 
Príspevok na školu v prírode – 3 500,-€ 
Pridelené finančné prostriedky zo ŠR boli  k 31.12.2016 vyčerpané. 
  
 
Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom 

  
Schválený rozpočet na originálne kompetencie na rok 2016 bol 124 750,- €.  

Tieto prostriedky boli vyčerpané na mzdy zamestnancov, odvody, spotrebný materiál, energie, 
údržbu a poistné vo výške 124 750,- €.. 

Vlastné príjmy – 29 145,03€ - z toho - réžia ŠJ  23 412,86 €, MŠ poplatky 1 473,50€, poplatky CVČ 
785,65€, poplatky ŠKD 251,55€, prostr. z vratiek zdrav. poistenia 2 384,82€, za prenájom priestorov 
MŠ 800,16€.   
Tieto prostriedky boli použité na časť miezd a na bežnú prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ. 
 
 Na kapitálové výdavky boli preklasifikované 6 424,40 €. (zakúpenie škrabky zemiakov pre ŠJ, výmena 
plynového  kotla v budove  MŠ).  
Rozdiel vo výške 36,49 (KZ účtu)bol vrátený zriaďovateľovi. 
 
Príspevky a dary 
Sponzorské finančné prostriedky škola získala (ZRPŠ) vo výške 743,- €. 
Tieto prostriedky boli získané od rodičov detí, ktoré navštevujú základnú a materskú školu. 
Dary boli čerpané na úhradu služieb, nákup materiálu, odmien pre žiakov a deti v MŠ(karneval, 
výlety, divad. predstavenia, súťaže). 
         

        ––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                            Mgr. Olga Bujňáková 
                           riaditeľka školy 
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