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Komentár
Vyučovanie na našej škole prebieha v 3 budovách: na ul. Komenského 2 a ul. Sv. Štefana 25.
Máme aj vysunuté pracoviská na Základnej škole Bátorové Kosihy a Základnej škole v Salke.
Riaditeľstvo školy je na ul. Komenského 2.
Na ul. Komenského je prízemná budova – prevádzková časť je cca 600 m2.
Na ul. Sv. Štefana máme 2 budovy: - 1 jednoposchodová budova
- 1 prízemná budova.
Jednoposchodová budova: - prízemie

Prízemná budova:

Spolu:

228,77 m2

- poschodie

228,77 m2

- podkrovie

25,68 m2

- povalová časť

203,09 m2

- prízemie

246,34 m2

- povalová časť

246,34 m2

- prevádzková časť 729,56 m2
- povalová časť

Celkom:

449,43 m2
1178,99 m2

Úpravy a čerpanie rozpočtu na rok 2016 predpokladáme nasledovne:
- schválený rozpočet na rok 2016

366 534,- €

- úprava rozpočtu - dofinancovanie 6% zvýšenia platov pedagogických
zamestnancov na obdobie od 01.09.2017 do 31.12.2017
- úprava rozpočtu - na opravu strechy na ul. Sv. Štefana /malá budova/

+

6 373,- €

+ 13 571,99 €

celkom

386 478,99 €

Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2017-2019 bol vypracovaný na
základe pokynov a usmernení Mestského úradu Štúrovo:
Položka 610 a 620 – Mzdy a odvody
Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú rozpočtované s prihliadnutím na:
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- postup do vyšších platových stupňov u pedagogických zamestnancov o ďalších 0,5 %, resp.
1% /podľa odpracovaných rokov/ od 01.01.2017,
- plánované zvýšenie platu pedagógov a odborných zamestnancov o 6 % od 01.09.2017,
- a postup do vyšších platových taríf na základe schváleného plánu kontinuálneho vzdelávania.
U nepedagogických zamestnancov sme plánovali zvýšenie platov:
- od 01.01.2017 vo výške 4 %,
- a od 01.09.2017 2 %-né zvýšenie do mimotarifných zložiek mzdy.
Položka 630 – Tovary a služby
Výdavky na tovary a služby sme ponechali na úrovni roku 2016.
Položka 640 – Bežné transfery
Transfery na nemocenské dávky sme plánovali podľa údajov z predchádzajúcich rokov.
Položka 223002 – Školné
Na rok 2017 očakávame príjem školného vo výške 31.000,- €.
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