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Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018
Počet študentov v našej organizácii - Gymnázium Veľká okružná 22, 01001
v roku 2018: 525
Celková výška pridelených zdrojov financovania v roku 2018: 1 001 782,00 €.

Žilina

Uvedené finančné zdroje pozostávali:
A. Z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV
SR v celkovej výške: 997 022,00 €, z toho:
1. Normatívne finančné príspevky boli vo výške: 970 208,00 €, ktoré pozostávali :
- z miezd a poistného – 846 685,00 €, v položke sú zahrnuté aj nadčasy
a príplatky za nadčasy, ktoré vznikli z dôvodu neplnenia pedagogických
pracovníkov, t. j. v prípade zamestnania pedagogických pracovníkov by sa
uvedené nadčasy a príplatky za nadčasy premietli do tarifných platov,
- z prevádzky – 123 523,00 €, finančné prostriedky boli vynaložené na údržbu
budovy a opravy, na materiálno-technické vybavenie a učebné pomôcky,
potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
2. Nenormatívne finančné prostriedky vo výške: 26 814,00 €, ktoré pozostávali:
- zo vzdelávacích poukazov – 5 382,00 €. Tieto boli čerpané na energie, materiál,
učebné pomôcky vo výške 2 074,00 € poistné a dohody o pracovnej činnosti pre
pedagógov, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávaciu krúžkovú činnosť vo
výške 3 308,00 €. Finančná čiastka na vzdelávacie poukazy bola vyčerpaná
v plnej výške.
- odchodné v sume 3 094,00 €,
- príspevok na učebnice vo výške 1 888,00 €,
- za mimoriadne výsledky žiakov 2 200,00 €, boli použité na nákup učebných
pomôcok podľa požiadaviek vedúcich predmetových komisií,
- príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 14 250,00 € - realizovali sa 2
lyžiarske výcvikové kurzy v dvoch termínoch, zúčastnilo sa ich 114 študentov.
B. Z prostriedkov z rozpočtov obcí a prostriedkov z rozpočtu VÚC v celkovej výške 3 860,00 € - na mzdy a poistné - 868,00 €, prenájom priestorov pri príležitosti
založenia 100. rokov školy 1000,00 €, grant Škola ako centrum športu 1500,00 €
a výroba bezpečnostnej zásteny v hlavnej budove vo výške 492,00 €.
C. Z prostriedkov od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov
a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovnovzdelávací proces – 900,00 €.
Všetky uvedené finančné zdroje boli vyčerpané v súlade s rozpočtovými pravidlami.
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