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Komentár
Návrh rozpočtu Základnej školy, Adyho 6, v Štúrove sme vypracovali podľa Metodiky
Mestského úradu v Štúrove k príprave viacročného programového rozpočtu na roky 20172019. Návrh rozpočtu sme spracovali podľa platnej metodiky kódovania a štruktúry funkčnej
a ekonomickej klasifikácie rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, č.. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
, č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 493/2011 Z.z. Ústavný zákon o rozpočtovej
zodpovednosti a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. septembra 2014,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Z tohto dôvodu je v tvorbe
návrhu rozpočtu rozčlenená funkčná klasifikácia na:
-

primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.2.1 (ročníky 1. – 4.)

-

nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 09.2.1.1 (ročníky 5.
– 9.)

Vychádzali sme z upravených skutočností na rok 2016 a aktualizovali sme prognózy na roky
2018-2019. Návrh rozpočtu sme spracovali podľa vyššie uvedenej funkčnej klasifikácie.
Pri tvorbe návrhu sme rátali so zvýšením platových taríf pre pedagogických zamestnancov
o 6% od 01.09.2017. Na obdobie od 01.01.2017 do 31.08.2017 sme pri tvorbe návrhu
nerátali s nárastom osobných výdavkov pre pedagogických zamestnancov.
Pri

tvorbe návrhu

sme rátali

s nárastom osobných výdavkov pre nepedagogických

zamestnancov od 01.01.2017 o 4 % a od 01.09.2017 o ďalšie 2%. Podkladom pre
rozpočtovanie platov bola platová inventúra.
Na položke 610 pre primárne vzdelávanie (09.1.2.1) je v návrhu rozpočtu na rok 2016
plánovaná nižšia potreba finančných prostriedkov z toho dôvodu, že pri členení
pedagogických zamestnancov podľa funkčnej klasifikácie bol nutný presun pedagógov
z primárneho vzdelávania na nižšie sekundárne vzdelávanie. Pre pedagógov sa každoročne
robí osobný rozvrh a každoročne dochádza k zmenám, čo je potom potrebné zohľadniť pri
tvorbe návrhu rozpočtu. Z vyššie uvedeného dôvodu je v položke 610 pre nižšie sekundárne
vzdelávanie (09.2.1.1) vyššia potreba finančných prostriedkov.
Počet pedagógov na primárnom vzdelávaní (09.1.2.1.) je 16.
Počet pedagógov na nižšom sekundárnom vzdelávaní (09.2.1.1.) je 20 a do tejto funkčnej
klasifikácie sú zaradení aj nepedagogickí zamestnanci v počte 10.
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Energie sme posudzovali podľa zmlúv s dodávateľmi energií a do prepočtov sme premietli
dopady z očakávaných cenových úprav. Nižšia potreba finančných prostriedkov na energie je
v dôsledku úspor v spotrebe energií.
Ostatné bežné výdavky sme ponechali na úrovni upravených skutočností na rok 2016.
V roku 2017 plánujeme výmenu podlahovej krytiny v učebniach ZŠ, opravu stien
v učebniach, vymaľovanie tried, výmenu pivničných okien v A a B pavilóne, doplnenie
školského nábytku.
Predpokladané príjmy sú vo výške 1 800,00 € z prenájmu nebytových priestorov. Tieto
finančné prostriedky sú v návrhu výdavkovej časti rozpočtu plánované na dofinancovanie
prevádzkových nákladov ZŠ.
V roku 2017 predpokladáme rovnaké hospodárenie ako v roku 2016.
Personálne obsadenie ZŠ:
Počet žiakov v školskom roku 2016/2017 je 487.
Personálne obsadenie:
Počet zamestnancov spolu

46

Z toho:
Pedagogickí zamestnanci

36

Nepedagogickí zamestnanci

10

Pracovné úväzky:
31 zamestnancov má 100% pracovný úväzok.
1 zamestnanec má znížený pracovný úväzok na 83 %.
1 zamestnanec má znížený pracovný úväzok na 74 %.
1 zamestnanec má znížený pracovný úväzok na 52 %.
1 zamestnanec má znížený pracovný úväzok na 39 %.
1 zamestnanec má znížený pracovný úväzok na 30 %.
Nepedagogickí zamestnanci majú 100% pracovné úväzky.
Technické parametre budovy:
Výmera celkom

4 856,23 m2

Triedy + kabinety + zborovňa

2 823,07 m2

Kancelárie

63,01 m2
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Telocvičňa a šatne pri telocvični

314,14 m2

Sociálne zariadenia

98,50 m2

Chodby a schodište

1 557,51 m2
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