
Hodnotiaca správa ZŠ Školská 1 Fi ľakovo k 31.12.2009

1. Vstupné údaje

kód

Program 8
Aktivita 8.2.
Podaktivita 8.2.1

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu  
Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

2. Finan čné plnenie 

Výdavky EK Druh výdavku Aktuálny rozpo čet Plnenie

Spolu bežné výdavky

610 Mzdy 274143,30 274 143,30

620 Odvody 98493,28 98 493,28

630 Tovary a služby 94 789,09 81 212,13

631 Cestovné 0 0

632 Energie 47533,55 39 435,40

633 Materiál 20 176,70 17 879,53

635 Rutinná a štandardná údržba 6078,06 3 919,23

637 Služby 21 000,78 19 977,97

642 Bežné transfery jednotlivcom 16033,36 14 292,57

SPOLU x 483 459,03 468 141,28

Príjmy EK Druh príjmu Aktuálny rozpo čet Plnenie

212 Prenájom budov 2021,49 2 021,19

292 Iné príjmy 1174,5 1174,5

311 Tuzemské bežné granty 7098,4 7098,4

SPOLU 10294,39 10 294,09

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31. 12.
% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 97 94

% odbornosti vyučovania I. stupeň 100 100

% odbornosti vyučovania II. stupeň 94 88

% úspešnosti v testovaní deviatakov 75,9 59,4
% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy 100 100

% prospievajúcich žiakov 98 98,22
Výsledky inšpekčnej činnosti bez opatrení bez nedostatkov

Komentár 

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

Cieľ 

Vzdelávanie

483 459,03
468 141,28

Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného 
vzdelania žiakov školy, ako predpoklad pre ďalšie 

názov

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo

Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

418 256,00
v €

rozpočtová organizácia

Výchovno-vzdelávací proces
Základné školy



Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 
výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 
vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

1. Vstupné údaje

kód

Program 8
Aktivita 8.2.
Podaktivita 8.2. 2.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy mesačne

kontrola bola 
uskuto čňovaná mesa čne

výplata dotácií a sledovanie vyplácania štipendií pre žiakov v 
HN mesačne 0

dodávka školských potrieb pre žiakov v HN polročne 2 008,60 €

zabezpečenie stravného pre žiakov v HN priebežne 51 žiakov

Komentár 

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 
výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 
vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

1. Vstupné údaje

kód

Program 8

Prideľovať rozpočet aspoň po kvartáloch

názov

Vzdelávanie

Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

v €

0
0

Výplata dotácií nebola realizovaná z dôvodu, že uvedenú dávku vypláca zo zákona Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny od 01.01.2009. 81 % žiakov v 
HN chodí na obedy v školskej jedálni, ostatní žiaci v HN neprejavili záujem o stravu.Vo vedení účtovnctva sa nevyskytli nedostatky, finančné 
prostriedky boli vynaložené hospodárne a účelne.

Nie sú.

0

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

Cieľ 

Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania 
finančných prostriedkov na  činnosť školy

názov

Vzdelávanie
Základné školy
Finančné riadenie školy

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia

V čerpaní rozpočtu sa nevyskytli nedostatky, všetky pohľadávky boli uhradené včas. Kvôli optimálnemu plánovaniu čerpania rozpočtu sa prideľovaná 
suma 1/12 na mesiac javí ako nevyhovujúca. Prostriedky sa viac akumulujú v závere roka. 



Aktivita 8.2.
Podaktivita 8.2. 3

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
počet zamestancov zaraďovaných do jednotlivých platových 
tried

oznámenie o výške platu - mesačná mzda zamestancov
mesačná mzda 
zamestnancov

udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni mesačne primeraná spotreba

Komentár 

1. Vstupné údaje

kód

Program 8
Aktivita 8.3.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.Cieľ 

v €

0
0
0

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

Vzdelávanie
Údržba a opravy objektov základných škôl

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

Zamestnanci boli zaradení do platových tried podľa dosiahnutej kvalifikácie. Spotreba tovaru a služieb neprekročila plánované hodnoty. V chode školy 
sa nevyskytli závažné nedostatky.Nedostatkom je, že zamestnanci nemôžu byť motivovaní ososbným príplatkom počas celého roka z dôvodu 
prideľovania 1/12 rozpočtových prostriedkov.

Prideľovanie rozpočtu kvartálne

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

názov

0
0

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

Cieľ 

Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy

Pers. a mat.-tech. podmienky vých..vzdel.procesu

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

v €

0

Základné školy



obnova a rekonštrukcia objektov nerušený chod školy
nerušený chod školy

oprava šatní v hlavnej budove 0

Komentár 

1. Vstupné údaje

kód

Program 8
Aktivita 8.7.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

SPOLU

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
počet krúžkov 30 27

% vrátených vzdelávacích poukazov 2 0,8

% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity 93 94,6

umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach obhájiť umiestnenia zo školského roka 2007/2008
umiestnenia boli 

zlepšené

Komentár 

1. Vstupné údaje

kód

Program 8
názov

Vzdelávanie

Cieľ 

Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov školy.

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Nenastalo nerovnomerné vecné plnenie vo vzťahu k plánovaným aktivitám.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

v €

0
0
0

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

názov

Vzdelávanie
Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

Zlepšiť technický stav objektov

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Uvedená aktivita nebola realizovaná. Zriaďovateľ neposkytol finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 



Aktivita 8.8.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
Počet dochádzajúcich detí z obcí 167 136

Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch 21 21

Komentár 

1. Vstupné údaje
kód

Program 8
Aktivita 8.4.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

2. Finan čné plnenie 

Výdavky EK Druh výdavku Aktuálny rozpo čet Plnenie

610 Mzdy 21 544,31 21 544,31

620 Odvody 7 791,46 7 791,46

630 Tovary a služby 14 288,93 14 288,93

640 Bežné transfery 0

Spolu bežné výdavky

SPOLU x 43 624,70 43 624,70

v €

40264,00
43624,70
43624,70

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

názov

Vzdelávanie
Školské stravovanie

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

Cieľ Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí 
poskytovaním príspevku na dopravu žiakov.

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Menej žiakov z obcí dochádza z dôvodu poklesu demografického vývoja populácie.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

Nie sú.

v €

0
0
0

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

Podpora školskej dochádzky

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy



Príjmy EK Druh príjmu Aktuálny rozpo čet Plnenie

Spolu bežné príjmy

220 Poplatky za stravné 0 6 030,97

SPOLU

3. Programové plnenie 

Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
počet stravníkov - žiakov/dospelých 150/45 218/58

% stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ 40 58,6

Komentár 

1. Vstupné údaje
kód

Program 8
Aktivita 8.5.

Útvar

Rozpo čtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

Schválený rozpo čet spolu

Aktuálny rozpo čet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, d ňa

Schválil, d ňa

2. Finan čné plnenie 

Výdavky EK Druh výdavku Aktuálny rozpo čet Plnenie

610 Mzdy 31 557,15 31,557,15

620 Odvody 11 725,78 11 725,78

630 Tovary a služby 733,18 733,18

640 Bežné transfery 154,65 154,65

Spolu bežné výdavky

SPOLU x 44 170,76 44 170,76

Príjmy EK Druh príjmu Aktuálny rozpo čet Plnenie

220 príspevky rodičov 0 1618,50

SPOLU

3. Programové plnenie 

v €

45841,00
44170,76
44170,76

Mgr. Futová, 23.3.2010
Mgr. Lempochner, 24.3.2010

názov

Vzdelávanie
Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ľubomír Lempochner, riaditeľ školy

Cieľ 

Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Rozpočet ŠJ je čerpaný podľa plánu k 31.12.2010. Zvýšené čerpanie bolo v II.polroku 2009 z dôvodu opravy a údržby priestorov a strojov v ŠJ. 
Nenastalo nerovnomerné vecné plnenie vo vzťahu k výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

Nie sú.



Merateľný ukazovate ľ Plánovaná hodnota 
Skuto čná hodnota      k 

31.12.
celkový počet žiakov v ŠKD 120 120

Komentár 

Cieľ 

Zabezpečiť prírpavu na výchovno-vzdelávací proces 
a relaxačno-oddychové činnosti podľa potrieb a 
požiadaviek detí

Porovnanie plánovaných a 
dosiahnutých výstupov a 

výsledkov, vrátane posúdenia 
prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k 

vynaloženým výdavkom.

Plánované výstupy boli dosiahnuté.

Návrhy na operatívne riešenie 
nedostatkov 

Nie sú.


