Hodnotenie činnosti a správa o stave a hospodárení školy za rok 2020

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša sa v roku 2020 preklopila do druhého roka druhého
funkčného obdobia vedenia školy. V smerovaní vytýčenom koncepciou riadenia a rozvoja školy z roku
2019 jej však vo výdatnej miere zabránila pandémia. Napriek tomu je možné konštatovať, že ani
rodičia a žiaci, ani zamestnanci školy, ani jej vedenie na aktívne zvládanie novej situácie
nerezignovalo. V jednotlivých oblastiach svojej činnosti si škola počínala takto:
Vzdelávanie
Priority:
‐
‐

pohotová, dynamická a kvalitatívne vyrovnaná implementácia podnetov vynútených novým
spoločenským kontextom do vzdelávania
zhodnocovanie nových impulzov do rozšírenej palety foriem vzdelávania pre budúce obdobia

Komentár: Určujúcou témou sa stalo udržanie vzdelávacieho procesu v chode, predchádzanie úbytku
žiakov a tvorba účinných formátov a nosičov vzdelávacieho obsahu.
Rezervy:
‐
‐

komunikácia s rodičmi a žiakmi nad rámec základného vzdelávacieho programu
systematické zapájanie žiakov do súborovej práce a medziodborových aktivít

Komentár: V neľahkej situácii si pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy počínali nanajvýš
dobre, čo však pri obmedzeniach vynútených vonkajším prostredím stačilo iba na udržanie
dosiahnutého stavu, na všetky rozvojové aktivity, vrátane medziodborových, sme museli rezignovať.
Personálna a mzdová politika
Priority:
‐

podpora nových foriem vzdelávania vynútených okolnosťami

Rezervy:
‐

osobnostné a technologické limity dištančného vzdelávania

Komentár: Určujúcim fenoménom sa aj v tomto roku stala pandémia COVID‐19, na zhodnotenie jej
dôsledkov uplynulo málo času.
Hospodárenie školy a riadiaca práca
Priority:
‐
‐
‐

udržanie hospodárenia školy
aplikácia zvýšeného dotovaného školného
účelné zhodnotenie finančných prostriedkov získaných z donačných schém

Komentár: Finančný rok 2020 sme zavŕšili na dolnej hranici očakávaní, zhoršila sa disciplína výberu
školného (kvôli dištančnému vzdelávaniu)
Rezervy:
‐
‐
‐

rozpočtová disciplína
obmena, resp. doplnenie hudobných nástrojov a vybavenia školy
zhodnocovanie doteraz nevyužívaných priestorov a priestorov využívaných v obmedzenej
miere

Komentár: Komunikácia rozvojových zámerov školy naráža na finančné limity stanovené
zriaďovateľom, navyše komplikované rozpočtovými úpravami spojenými s lock‐downom.

Škola a zriaďovateľ
Priority:
‐
‐

napĺňanie spoločenskej objednávky
hospodárne a efektívne zhodnocovanie verejných zdrojov

Komentár: Škole sa voči zriaďovateľovi a verejnému priestoru aj v nových podmienkach darilo
nachádzať vyváženú komunikáciu a aj napriek obmedzeniam ostala významným činiteľom na mape
kultúrnych podujatí v meste, hoci v prevažnej miere iba on‐line, či vo virtuálnej rovine. (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

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, stále zaostáva.
Určujúcim faktorom sa však v roku 2020 stala pandémia COVID‐19 a primárnym cieľom sa stalo
udržanie dosiahnutého počtu žiakov, pedagógov i žiakov.
Táto hodnotiaca správa bola prerokovaná pedagogickou radou aj radou školy.

V Bánovciach nad Bebravou 22. februára 2020.

Vypracoval a predložil Silvester Lavrík, riaditeľ školy

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Správa o hospodárení školy za rok 2019
Príloha č. 2 – Smernica o nadčasovej práci a kritériách odmeňovania
Príloha č. 3 – Nástenka plagátov k podujatiam školy pre verejnosť za rok 2019

Príloha č. 1

Rozbor hospodárenia za rok 2020
Právny subjekt:
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36128457
Základná umelecká škola D. Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou
(právna subjektivita od 01. 04. 2002) predkladá analýzu čerpania finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
K 31. 12.2020 zamestnávala škola 36 pracovníkov, z toho 32 pedagogických a 4
nepedagogických pracovníkov. ZUŠ podľa zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. § 17 k 31. 12.
2020 vykonala riadnu účtovnú závierku.
l. Charakteristika rozpočtových príjmov
Príjmy školy sú zložené z poplatkov školného žiakov, z poplatkov za prenájom a z
dobropisov.
Školné od rodičov bolo prijímané bankovými prevodmi na príjmový účet školy č. SK72 0200
0000 0024 0208 3856 alebo vkladom hotovosti do pokladne. Všetky príjmy boli následne odvedené na
účet MsÚ č. SK37 0200 0000 0016 4167 9855. 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 2020 boli vo výške 549 985,79 €, z toho:
-

Bežné príjmy: 501 590,31 €
Ostatné príjmy: 47 237,48 €
Vzdelávacie poukazy: 1 158,00 €

Ostatné príjmy boli zložené z:
- školné žiakov: 46 995,36 €
- nájomné: 210,00 €
- dobropisy: 32,12 €
2. Charakteristika rozpočtových výdavkov
V roku 2020 boli príjmy z rozpočtu použité na nasledujúce výdavky:
610 - mzdy v celkovej čiastke 378 600,41 €
620 - odvody do poistných fondov vo výške 125 479,70 €
630 - tovary a služby v čiastke 44 555,07 € (úhrada energií, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb,
tvorba SF pod.)
640 -1 350,61 € (vyplatené odchodné vo výške 1 179,45, nemocenské dávky 161,16 €)
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. 2020.

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. 2020 ZUŠ vykazovala v účtovnej triede 0 tieto zostatky:
013
021
022 7
SPOLU
073
081
082 7
SPOLU
DHM SPOLU

softvér
budovy a stavby
samos. hnuteľné veci a SHV

2 616,19
2 355 712,23
103 335,34
2 461 663,76
oprávky k softvéru
2 616,19
oprávky k budovám a stavbám
1 084 239,70
oprávky k samos. hnut. veciam a SHV 102 564,35
1 189 420,24
1 272 243,52

Drobný hmotný majetok k 31. 12. 2020 predstavoval čiastku 78 729,89 €. Ostatný hmotný majetok
v operatívnej evidencii k 31. 12. 2020 predstavoval sumu 39 722,00 €.
Dokladová inventúra k 31. 12. 2020 bola vykonaná na nasledovných účtoch:
222
221 2
221 1
223

Bežný účet: 12,69 €
Bežný účet sociálneho fondu: 1 201,25 €
Depozit: 43 818,53 €
Príjmový účet: 0,00 €

4. Rozpočet sociálneho fondu na rok 2020
Účet 472 – záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Suma v Eur

ZS k 1.1.

2 125,25

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

2 962,04

Úbytky - čerpanie na stravovanie

304,50

- čerpanie na regeneráciu pracovnej sily

3 002,40

- čerpanie na sociálnu výpomoc

0,00

- ostatné úbytky - jubileum

400,00

KZ k 31.12.

1 380,39

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 22. 01. 2021
Vypracovala: Michaela Sányová

Mgr. art. Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Príloha č. 3

