Základná škola Klátovská č. 56, 044 12 Nižný Klátov
IČO: 355 44 228

Komentár k schválenému rozpočtu na roky 2018,2019,2020

Na rok 2018 sme rozpočtovali na normatívne prostriedky podľa prípisu MŠSR dľa EduZberu
k 15.9.2017 v celkovej výške 231 794,00 € z toho
A: Schválený rozpočet normatív mzdy + odvody 1.stupeň :

57 205,00 €

A: Schválený rozpočet normatív mzdy + odvody 2.stupeň:

140 054,00 €

Spolu:

197 259,00 €

ZŠ Nižný Klátov rozpočtovala na mzdy , odvody na základe aktuálneho zaradenia zamestnancov do
platobných taríf a skupín.
V súvislosti s týmto balíkom prostriedkov ZŠ Nižný Klátov v priebehu roka 2018 podľa skutočnosti
teda dosiahnutia kreditov prehodnotí preradenie do vyššej tarifnej skupiny, čo už zohľadnila
v návrhu rozpočtu pre rok 2018.
A: Schválený rozpočet normatív prevádzka 1. Stupeň:

10 217,00 €

A: Schválený rozpočet normatív prevádzka 2. Stupeň:

24 318,00 €

Spolu:

34 535,00 €

Normatív prevádzka m.r. 2017 KZ 131 H z toho:

5 755,00 €

Nákup interiérového vybavenia školy :

5 000,00 €

Rutinná údržba výpočtovej techniky:

654,00 €

Sociálne znevýhodnené prostredie :

101,00 €

Celkovo spolu prevádzka:

40 290,00 €

ZŠ Nižný Klátov rozpočtovala bežné výdavky na prevádzku, z ktorej hradí pravidelné platby na údržbu,
správu a opravu budovy a okolia ZŠ Nižný Klátov a materiálno-technické vybavenie školy vrátane
obstarania didaktických pomôcok na výchovno- vzdelávací proces.
Finančné prostriedky nespotrebované a presunuté do roku 2018 je nutné spotrebovať do marca 2018,
budú vynaložené na nákup nového interiérového vybavenia tried , čo škola nevyhnutne potrebuje ,
pretože sučastný nábytok je značne opotrebovaný a zastaralý. Ostatné prostriedky budú slúžiť na
údržbu výpočtovej techniky a na nákup materiálneho vybavenia pre triedy , kde sa nachádzajú detičky
zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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B: Schválený rozpočet Nenormatívnych prostriedkov na rok 2018
Vzdelávacie poukazy KZ 111
Odmeny

2 400,00 € z toho : (obdobie od 01-06/2018)
: 1 stupeň

550,00 €

2 stupeň 1 730,00 €
Materiál VP:

1. Stupeň

50,00 €

2. stupeň

70,00 €

Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy sú účelovo viazané na výdavky so zabezpečením
vzdelávacích krúžkov. ZŠ Nižný Klátov rozpočtuje na rok 2018 na odmeny pedagógov a nákup materiálu
pre účely krúžkov.
Dopravné

KZ 111:

7 699,00 € z toho : (obdobie od 01-12/2018)

Transfer jednotlivcovi/žiakovi

: 1 stupeň 1 988,00 €
2 stupeň 4 868,00 €

KZ: 131H

2 stupeň

843,00 € / nespotrebované FP z roku 2017/

Nenormatívne prostriedky na dopravné sú účelovo určené pre deti dochádzajúce do spádovej školy
z okolitých obcí. Celkový rozpočet na rok 2018 vrátane nespotrebovaných fin. prostriedkov z roku 2017
je v celkovej výške 7 699,00 €. Táto čiastka predstavuje pokrytie nákladov na cestovné žiakov len do
06/2018 , následne bude v novom školskom roku 2018/2019 upravený rozpočet podľa EduZberu
k 15.9.2018.
Sociálne znevýhodnené prostredie KZ 111 : 1 350,00 €
Náklady na SZP sú účelovo určené na materiálno – technické vybavenie triedy , v ktorej sa nachádza
dieťa so sociálne znevýhodneného prostredia.
Lyžiarsky kurz 2. stupeň KZ 111:

3 750,00 €

Nenormatívne finančné prostriedky na pohybové aktivity z MŠSR, tohto školského roku 2017/2018
škola využije po prvý krát pre deti 2. stupňa na lyžiarsky výcvik , nakoľko disponuje so vyškolenými
pedagogickými lyžiarskymi inštruktormi, ktorí v roku 2017 úspešne absolvovali inštruktorsky kurz.

C: Schválený rozpočet na kapitolu Školský klub detí financovaný z originálnych kompetencií
zriaďovateľom:
Príjmy: rozpočtuje zriaďovateľ
Dotácia od zriaďovateľa:

8 260,00 €

Príjem z poplatkov ŠKD :

1 740,00 €
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Spolu:

10 000,00 €

Výdavky: Rozpočtová organizácia
Tarifný plat:
Odmeny:
Odvody zamestnávateľa

6 735,00 €
400,00 €
2 494,00 €

Materiál ŠKD

171,00 €

Nemocenské dávky

100,00 €

Prídel do SF

100,00 €

Spolu:

10 000,00 €

Na nákladovú časť rozpočtu roku 2018 na originálne kompetencie ŠKD prispieva alikvotne
zriaďovateľ základnej školy vo výške 8 260,00 € a zvyšné náklady sa kryjú z vlastných príjmov a to
predstavuje školné vo výške 1740,00€ ročne .

REKAPITULÁCIA NA ROK 2018
Celkový rozpočet na rok 2018 podľa zdrojov krytia: /A+B+C/
Zdroje štátne : 111
Kapitola 09121

67 422,00 Normatív Mzdy + prevádzka 1. stupeň
2 979,00 Nenormatív 1. stupeň

Kapitola 09211

164 372,00 € Normatív Mzdy + prevádzka 2. stupeň
11 377,00€ Nenormatív 2. stupeň

Celkovo:

246 150,00 €

Zdroje štátne za m.r. 2017 131 H:
Zdroje vlastné : 41Kapitola 09501

SPOLU:

6 598,00 € /5654 prevádzka , 843 dopravné, 101 SZP/
10 000,00 € /originálne kompetencie ŠKD/

262 748 ,00 € Schválený rozpočet na rok 2018
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