Vzor vyplnenej záverečnej správy z rozvojového projektu zameraného na organizáciu Letnej školy na
školský rok 2019/2020
Odbor školstva v sídle kraja

Košický

Identifikačné údaje žiadateľa - zriaďovateľa
Názov a právna forma žiadateľa

Obec Šikovné

Adresa sídla

Šikovné, 911 11, Odvážna 532/55

IČO

12345678

DIČ

Meno, priezvisko štatutárneho orgánu

Hugo Pajtáš

meno a priezvisko

Pavol Bystrý

telefónne číslo

0919123456

e-mail

bystrolin@bystrolin.sk

Kontaktná osoba

1236547890

Identifikačné údaje školy, pre ktorú zriadovateľ žiada finančné prostriedky
Názov ZŠ Šikovné
Adresa ZŠ Šikovné, Školská 46, 911 11 Šikovné
EDUID 100001111

IČO

97654321

Vyhodnotenie

Letná škola

Termíny, skupiny, počty žiakov a požadované finančné prostriedky - skutočne zrealizované
10. – 14.
8. 2020

17. – 21. 8.
2020

24. – 28. 8.
2020

Zhrnutie:

nie

áno

áno

Počet skupín

Počet skupín

Počet skupín

0

Trvanie
jednotlivých cyklov
hod/deň

1

Trvanie
jednotlivých cyklov
hod/deň

2

Trvanie
jednotlivých cyklov
hod/deň

0

8

8
5

Počet žiakov
v jednotliv.
skupinách

Počet žiakov
v jednotliv.
skupinách

Počet žiakov
v jednotliv.
skupinách

0

Finančné
prostriedky

17

0

800
Finančné
prostriedky

17
14

800
Finančné
prostriedky

Naša škola naplnila jednotlivé skupiny letnej školy, tak ako sme uviedli v žiadosti.

500

Vyhodnotenie LŠ
Termíny zrealizovaných cyklov: 17. – 21. 8. 2020, 24. – 28. 8. 2020. Časový harmongram: pondelok – piatok
8:00 – 16:00. Vyhodnotenie: Letnú školu, realizovanú v uvedených termínoch považujeme za prínosnú pre
žiakov, ktorí sa jej zúčastnili. Zamerali sme sa na ...

Vyhodnotenie LŠ
Termín zrealizovaného cyklu: 24. – 28. 8. 2020. Časový harmongram: pondelok – piatok 8:00 – 13:00.
Vyhodnotenie: Letnú školu, realizovanú v uvedenom termíne vyhodnocujeme ako prínosnú pre žiakov,
ktorí sa jej zúčastnili. Zamerali sme sa na ...

Finančné vyhodnotenie realizácie projektu

Pridelené finančné prostriedky (FP)
poskytnuté zo ŠR celkovo na RP Letná škola
(spolu na všetky cykly a skupiny)

Ekonomická
klasifikácia
600

2 100,00

Použité FP

x

Bežné výdavky, z toho:

2 049,00

Komentár

Zvýšenie osobných príplatkov vlastným
zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali
letnú školu.

612001

Osobný príplatok

614

Odmeny

620

Poistné a príspevok do
poisťovní

454,00

630

Tovary a služby, z toho:

395,00

1 200,00

Odmeny vlastným zamestnancom školy,
ktorí zabezpečovali letnú školu.
Odvody k vyplateným zvýšeným osobným
príplatkom a mimoriadnym odmenám za
vlastných zamestnancov, ktorí zabezpečovali
letnú školu. Odvody z dohôd o vykonaní

631

Cestovné náhrady

25,00

Zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali
letnú školu a v rámci tohto výkonu práce
mali služobnú cestu súvisiacu napr. s
exkurziou, návštevou múzea...

633

Materiál

250,00

Napr. Kancelárske potreby, modelovacia
hmota, športové potreby...

634

Dopravné

Napr. výdavky súvisiace s dopravou pri
školských exkurziách, výletoch.

637014

Stravovanie

Výdavky na stravovanie žiakov a
zamestnancov, ktorí zabezpečovali letnú
školu, okrem stravného , ktoré bolo
zohladnené v cestovných náhradách

637027

Služby - odmeny
zamestnancov
mimopracovného
pomeru

100,00

Dohody o vykonaní práce (DoVP) pre ľudí,
ktorí nie sú zamestnancami školy a
zabezpečovali letnú školu.

637007

Služby - cestovné
náhrady zamestnancom
z mimopracovného
pomeru

20,00

Cestovné náhrady zamestnancom z
mimopracovného pomeru, ktorí
zabezpečovali letnú školu

51,00

Ak je výsledok kladné číslo, treba vrátiť
prostredníctvom zriaďovateľa
poskytovateľovi ( OÚ v sídle kraja - podľa
jeho pokynov).

Rozdiel medzi poskytnutými FP a použitými
FP

Finančné vyučtovanie vyhotovil

Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov

☒ Ja, Hugo Pajtáš, starosta obce, súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním
poskytnutých údajov. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť
údajov, ktoré som v žiadosti uviedol.
V
elektronický podpis zriadovateľa

dňa

