Hodnotenie činnosti a správa o stave a hospodárení školy za rok 2018

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v roku 2018 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 strunové a sláčikové
zvýšenie súborovej činnosti a vzájomnej prepojenosti jednotlivých odborov a predmetov

Komentár: S prihliadnutím na skutočnosť, že sledované ciele sú ambiciózne a vyžadujú systematickú
prácu a vytrvalosť, vytýčené priority nadväzujú na priority z minulého obdobia. Vo všetkých
sledovaných prioritách škola dosiahla mierny pokrok, no je potrebné skonštatovať, že sme iba na
začiatku nastúpenej cesty.
Rezervy:
‐
‐
‐

zvyšovanie dosiahnutých vzdelávacích štandardov a úrovne absolventov
implementácia progresívnych metód vyučovania a zážitkového učenia
zapájanie žiakov do súborovej práce a medziodborových aktivít

Komentár: Vynikajúcim príkladom aplikácie prioritných tém v praxi je komplexne poňatý
multižánrový program realizovaný pri príležitosti dňa otvorených dverí.
Personálna a mzdová politika
Priority:
‐
‐
‐

stabilizácia pedagogického zboru
aktivizácia vyššieho počtu pedagógov
zvyšovanie sebaúcty pedagogických zamestnancov školy a ich osobnostný rozvoj

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 2018 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). Vlastnými silami a s pomocou rodičov sme sa pokračovali vo výsadbe okrasných drevín
a postupnej premene areálu školy na park a galériu pod šírym nebom.
Rezervy:
‐
‐
‐

rozvojový rozpočet školy
obmena, 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. Problémovou sa ukazuje byť koncertná (Kardošova) sála – z akustického,
energetického aj prevádzkového hľadiska.
Poznámka: Vyrovnaný rozpočet školy nám umožnil v roku 2017 vyplatiť motivačnú aj nenárokovú
zložku mzdy, ako aj zhodnocovať nadčasovú prácu, avšak v miere, ktorá je len symbolickým
vyjadrením vynaloženého úsilia. 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
pretrvávanie zatekania do sociálnych zariadení na 1. poschodí pavilónu B kvôli konštrukčne
nevhodnému prekrytiu átria
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 realita za plánmi a predsavzatiami, najmä v materiálnej oblasti, zaostáva.
Táto hodnotiaca správa bola prerokovaná pedagogickou radou aj radou školy.

V Bánovciach nad Bebravou 22. februára 2019.

Vypracoval a predložil Silvester Lavrík, riaditeľ školy

Zoznam príloh:
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Príloha č. 3 – Nástenka plagátov k podujatiam školy pre verejnosť za rok 2018

Príloha č. 1

Rozbor hospodárenia za rok 2018

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. 2018 do 31. 12. 2018. ZUŠ podľa zákona o účtovníctve
431/2002 Z. z. § 17 k 31. 12. 2018 vykonala riadnu účtovnú závierku.
l. Charakteristika rozpočtových príjmov
Príjmy našej organizácie sú zložené z poplatkov školného žiakov, z poplatkov za prenájom,
z dobropisov a vratiek.
Školné od rodičov bolo inkasované formou juxta potvrdeniek, odvádzané bolo na účet č.
2402083856/0200, z ktorého sme všetky príjmy následne odviedli na účet MsÚ 526-192/0200. Na
základe našej požiadavky a schválenia MsÚ nám tieto boli vrátené späť ako výnosy s možnosťou
použitia na kategóriu 610, 620, 630 a 640.

Celkové príjmy za rok 2018 činili

471 396,64 €

- z toho z rozpočtu mesta – bežné
- ostatné /výnosy/
- vzdelávacie poukazy

417 611,70 €
52 574,94 €
1 210,00 €

Ostatné príjmy /výnosy/ boli zložené:
- školné žiakov
- dobropisy
- nájomné
- vratky

2. Charakteristika rozpočtových výdavkov

V roku 2018 boli príjmy z rozpočtu použité nasledovne:
610 - mzdy v celkovej čiastke 306 545,91 €

50 388,60
605,48
460,00
1120,86

€
€
€
€

620 - odvody do poistných fondov a NÚP vo výške 107 475,34 €
630 - tovary a služby v čiastke 56 438,17 € 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 937,22 €

3. Inventarizácia
Na vykonanie ročnej inventarizácie vydal riaditeľ ZUŠ v zmysle zákona 431/2002 Z.z
o účtovníctve § 29, § 30 príkaz č. 1/15. Inventarizáciu HM, DHM a záväzkov nariadil riaditeľ ZUŠ k
31. 12. 2018.
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. 2018 ZUŠ vykazovala v účtovnej triede 0 tieto zostatky:

- účet 013

- Softvér

- účet 021

- Budovy a stavby

- účet 022 7 - Inventár
Spolu

- účet 081

2 355 712,23 €
95 663,43 €
2 461 663,76 €

- Oprávky k budovám a stavbám

- účet 082 7 - Oprávky k inventáru
- účet 073

2 616,19 €

- Oprávky k softvéru

Spolu

- 1 022 307,70 €
- 95 663,43 €
-2 616,19 €
- 1 120 587,32 €

DHM spolu

- 1 341 076,44 €

Drobný hmotný majetok k 31. 12. 2018 predstavoval čiastku 74 494,31 €.
Ostatný hmotný majetok v operatívnej evidencii k 31. 12. 2018 predstavoval sumu 39 480,18 €.
Dokladová inventúra k 31. 12. 2018 bola vykonaná na nasledovných účtoch:
222

Bežný účet

221 2 Bežný účet soc. fondu
221 1 Depozit
223

Príjmový účet

6,00 €
2 371,82 €
33 486,38 €
0,00 €

4. Rozpočet sociálneho fondu na rok 2018
Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu
ZS k 1. 1.
Prírastky

Suma v €
2 587,07

povinný prídel - 1,05 %

2 626,86

povinný prídel ostatné prírastky
Úbytky

závodné stravovanie
regenerácia PS, doprava

264,25
3 427,60

dopravné
ostatné úbytky
KZ k 31. 12.

200,00
1 322,08

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 20. 01. 2019
Vypracovala: Jančovičová Marta

Mgr. art. Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Príloha č. 3

