Hodnotenie činnosti a správa o stave a hospodárení školy za rok 2017

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v roku 2017 pokračovala v smerovaní vytýčenom
koncepciou riadenia a rozvoja školy v jednotlivých oblastiach svojej činnosti takto:
Vzdelávanie
Priority:
‐
‐
‐
‐

funkčne aktualizovaná implementácia štátneho vzdelávacieho programu – pre všetky odbory
posilnenie individuálnych študijných predmetov, s dôrazom na akustické nástroje,
predovšetkým dychové a bicie
rozširovanie ponuky vzdelávania na pôde výtvarného odboru o predmety multimediálneho
charakteru
zvýšenie súborovej činnosti a vzájomnej prepojenosti jednotlivých odborov a predmetov

Komentár: Vo všetkých sledovaných prioritách škola dosiahla mierny pokrok, no je potrebné
skonštatovať, že sme iba na začiatku nastúpenej cesty.
Rezervy:
‐
‐
‐

zvyšovanie úrovne absolventov
implementácia progresívnych metód vyučovania
otvorenie multimediálneho odboru

Komentár: Limitujúcim faktorom sú predovšetkým materiálne podmienky (nástrojové vybavenie
a učebné pomôcky), ako i personálne rezervy – v malom meste nie jednoduché získať a optimalizovať
kvalifikovaných pedagógov)

Personálna a mzdová politika
Priority:
‐
‐
‐
‐

plánovaný a plynulý mierny nárast počtu žiakov
ďalšie vzdelávanie, odborný rast a plná kvalifikovanosť pedagógov
stabilizácia pedagogického zboru v tanečnom odbore
aktivizácia vyššieho počtu pedagógov

Rezervy:
‐
‐
‐

ďalšie vzdelávanie, odborný rast a plná kvalifikovanosť pedagógov
stabilizácia pedagogického zboru v tanečnom odbore
aktivizácia vyššieho počtu pedagógov

Komentár: Limitujúce okolnosti majú povahu dlhodobých problémov a nie je možné vysporiadať sa
s nimi na ploche jedného kalendárneho či školského roka (viď správu z roku 2016).

Hospodárenie školy a riadiaca práca

Priority:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

vyrovnaný, resp. rozvojový rozpočet
obnova fondu hudobných nástrojov a zariadenia školy
úspora v energetických ukazovateľoch
digitalizácia agendy triedneho učiteľa
zvýšenie podielu vlastných príjmov
zveľaďovanie areálu a vnútorných priestorov školy

Komentár: Finančný rok 2017 sme zavŕšili bez dodatočného navyšovania príjmov od zriaďovateľa,
okrem hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami na to základný predpoklad vytvoril
reálny, teda zriaďovateľom nad mieru únosnosti nezoškrtaný rozpočet, ktorý však nebol postavený
ako rozvojový a preto k žiadnemu reálnemu rozvojovému programu vo vybavení školy nedošlo.
Prehľad o hospodárení školy zaznamenáva podrobnosti nakladania so zverenými prostriedkami
(Príloha č. 1). Vnútorným aj vonkajším priestorom školy sa venujeme vo zvýšenej miere a s prispením
Mesta Bánovce nad Bebravou aj iných subjektov (prostredníctvom grantov) sme dosiahli aj prvé
výsledky (výsadba trvalých drevín, úprava terénu). Vlastnými silami a s pomocou rodičov sme sa
pustili do ďalšej výsadby okrasných drevín a postupnej premeny areálu školy na park a galériu pod
šírym nebom.
Rezervy:
‐
‐
‐

rozvojový rozpočet školy
zavŕšenie obmeny, resp. doplnenie hudobných nástrojov a vybavenia školy
lepšie zhodnocovanie doteraz nevyužívaných priestorov a priestorov využívaných
v obmedzenej miere

Komentár: Vypracúvame a podávame granty, spolupracujeme so zriaďovateľom aj s inými
organizáciami.
Poznámka: Vyrovnaný rozpočet školy nám aj vďaka postoju zriaďovateľa umožnil v roku 2017 vyplatiť
motivačnú aj nenárokovú zložku mzdy, ako aj zhodnocovať nadčasovú prácu a odmena za ne je
vyplácaná podľa prehľadného a záväzného systému bodovania aktivít pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov (Príloha č. 2)

Škola a zriaďovateľ
Priority:
‐
‐

napĺňanie spoločenskej objednávky
hospodárne a efektívne zhodnocovanie verejných zdrojov

Komentár: Škole sa voči zriaďovateľovi darí nachádzať vyváženú komunikáciu a stáva sa významným
činiteľom na mape kultúrnych podujatí v meste. (Príloha č. 3).
Rezervy:
‐
‐
‐

rozvojový rozpočet
riešenie zatekania do sociálnych zariadení na 1. poschodí pavilónu B
investície do rekonštrukcie a vybavenia prechodne využívaných priestorov, resp. bývalého
bytu a školskej kuchyne

Komentár: školská budova je po rekonštrukcii celkovo v dobrom stave, no výhľadovo musíme
plánovať výmenu niektorých energeticky náročných a zastaraných zariadení, ako aj získavať nové
priestory na vyučovanie postavené na princípe medziodborovej spolupráce.
Záver
Škola je nastavená na rozvojový program a to predstavuje sústavné zvyšovanie nárokov na všetkých
zainteresovaných, tvorivý prístup k využívaniu jej bohatého potenciálu a všetkých príležitostí, trvalo
aktívny prístup všetkých jej zamestnancov k zadaným úlohám. Ak by sme sa mali na jej stav pozrieť
cez ambície konceptu, s ktorým súčasné vedenie školy do svojich funkcií nastupovalo, je možné
skonštatovať, že je pri jeho napĺňaní niekde na polceste.
Táto hodnotiaca správa bola prerokovaná pedagogickou radou aj radou školy.

V Bánovciach nad Bebravou 20. februára 2017

Vypracoval a predložil Silvester Lavrík, riaditeľ školy

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Správa o hospodárení školy za rok 2017
Príloha č. 2 – Smernica o nadčasovej práci a kritériách odmeňovania
Príloha č. 3 – Nástenka plagátov k podujatiam školy pre verejnosť za rok 2017

Príloha č. 1

Rozbor hospodárenia za rok 2017

Právny subjekt:

Základná umelecká škola D. Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36128457

Základná umelecká škola D. Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou
s právnym subjektom od 01. 04. 2002 predkladá analýzu čerpania finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 ZUŠ k 31. 12. 2017 zamestnávala
32 pracovníkov, z toho 29 učiteľov a 3 nepedagogických pracovníkov. ZUŠ podľa zákona
o účtovníctve 431/2002 Z.z. § 17 k 31. 12. 2017 vykonala riadnu účtovnú závierku.

l. Charakteristika rozpočtových príjmov

Príjmy našej organizácie sú zložené z poplatkov školného žiakov, z poplatkov za
prenájom a z úrokov.
Školné od rodičov bolo inkasované formou juxta potvrdeniek, odvádzané bolo ba účet č.
2402083856/0200, z ktorého sme všetky príjmy následne odviedli na účet MsÚ
1641679855/0200. Na základe našej požiadavky a schválenia MsÚ nám tieto boli vrátené späť
ako výnosy s možnosťou použitia na kategóriu 610, 620 a 630.

Celkové príjmy za rok 2017 činili

457 140,22 €

- z toho z rozpočtu mesta – bežné
- ostatné /výnosy/
- vzdelávacie poukazy
Ostatné príjmy /výnosy/ boli zložené:
- školné žiakov
- nájomné
- ostatné príjmy (vratka počiatočného stavu VÚ)
- preplatok z ročného zdravotného poistenia
- preplatok elektrickej energie
- ostatné

407 026,00 €
49 013,22 €
1 101,00 €
46 478,48
840,00
8,53
1 022,71
563,50
100,00

€
€
€
€
€
€

2. Charakteristika rozpočtových výdavkov

V roku 2017 boli príjmy z rozpočtu použité nasledovne:
610 ‐ mzdy v celkovej čiastke 294 065,51 €

620 ‐ odvody do poistných fondov a NÚP vo výške 103 079,85 €
630 ‐ tovary a služby v čiastke 58 803,01 € bol prevažne používaný na úhradu
energií /el. energia, teplo, voda/, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, tvorbu SF
a podobne.
642 – úhrada nemocenských a úrazových dávok predstavovala čiastku 1 182,15 €

3. Inventarizácia

Na vykonanie ročnej inventarizácie vydal riaditeľ ZUŠ v zmysle zákona 431/2002 Z.z
o účtovníctve § 29, § 30 príkaz č. 1/17. Inventarizáciu HM, DHM a záväzkov nariadil riaditeľ
ZUŠ k 31. 12. 2017.
Inventarizácia bola vykonaná v nariadenom termíne. Inventúrne súpisy boli
vypracované vzorne a boli podpísané inventarizačnou komisiou. Rozdiely neboli zistené a ani
vyčíslené. Inventúrny stav bol totožný s účtovným stavom, čo potvrdila inventarizačná
komisia.
Na základe zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. 23340/2002‐92 zo dňa
17. 12. 2002 sú rozpočtové organizácie od 01. 01. 2003 povinné odpisovať dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok.

K 31. 12. 2017 ZUŠ vykazovala v účtovnej triede 0 tieto zostatky:

‐ účet 013

‐ Softvér

‐ účet 021

‐ Budovy a stavby

‐ účet 022 7 ‐ Inventár
Spolu

2 616,19 €
2 355 712,23 €
103 335,34 €
2 461 663,76 €

‐ účet 081

‐ Oprávky k budovám a stavbám

‐ účet 082 7 ‐ Oprávky k inventáru
‐ účet 073

‐ Oprávky k softvéru

Spolu

‐ 991 341,70 €
‐ 91 164,43 €
‐2 616,19 €
‐ 1 085 122,32 €

DHM spolu

1 376 541,44 €

Drobný hmotný majetok k 31. 12. 2017 predstavoval čiastku 70 026,38 €.
Ostatný hmotný majetok v operatívnej evidencii k 31. 12. 2017 predstavoval sumu
39 204,03 €. V roku 2017 sme zakúpili majetok v sume 6 436,17 €.

Dokladová inventúra k 31. 12. 2017 bola vykonaná na nasledovných účtoch:

222

Bežný účet

221 2 Bežný účet soc. fondu
221 1 Depozit

9,70 €
2 371,82 €
33 486,38 €

4. Rozpočet sociálneho fondu na rok 2017

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho
fondu

Suma v €

ZS k 1. 1.
Prírastky

2 805,06
povinný prídel - 1,05 %

2 520,26

povinný prídel ostatné prírastky
Úbytky

závodné stravovanie
regenerácia PS, doprava

389,55
2 248,70

dopravné
ostatné úbytky-50 rokov
veku
KZ k 31.
12.

100,00
2 587,07

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 17. 01. 2018
Vypracovala: Jančovičová Marta

Mgr. art. Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Príloha č. 3

