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Komentár

Návrh rozpočtu Školského klubu pri ZŠ, Adyho 6, v Štúrove sme vypracovali podľa
Metodiky Mestského úradu v Štúrove k príprave viacročného programového rozpočtu na roky
2017-2019. Vychádzali sme z upravených skutočností na rok 2016 a aktualizovali sme
prognózy na roky 2018-2019.
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.
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.
Osobné výdavky na administratívu sú plánované vo výške 10% z tarifného platu mzdovej
účtovníčky a účtovníčky.
Odmeny na rok 2017 pre vychovávateľky sú plánované do výšky 50% jednomesačného platu
každej vychovávateľky.
Energie sme posudzovali podľa predpokladanej skutočnej potreby za rok 2016 a podľa zmlúv
s dodávateľmi energií.
Ostatné bežné výdavky sú ponechané na úrovni upravených skutočností na rok 2016.
Pri plánovaní príjmov na budúci rok sme vychádzali z počtu žiakov v ŠKD. Predpokladané
príjmy sú vo výške 11 400,00 €. Tieto finančné prostriedky sú v návrhu výdavkovej časti
rozpočtu plánované na dofinancovanie prevádzkových nákladov ŠKD pri ZŠ.
Personálne obsadenie:
5 vychovávateliek – 100 % pracovný úväzok.
1 vychovávateľka – 74 % pracovný úväzok
1 vychovávateľky – 96 % pracovný úväzok
ŠKD pri ZŠ je v priestoroch základnej školy – C pavilón.
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Technické parametre:
Výmera celkom
Triedy + kabinety + zborovňa

1 135,5 m2
724,4 m2

Sociálne zariadenia

32,8 m2

Chodby a schodište

378,3 m2
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