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KOMENTÁR K ROZPOČTU ŠKOLY 2016   

Rozpočet sa predkladá na základe § 5 ods. 7 písm. d zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Údaje upraveného rozpočtu za rok 2015 sú k 30.11.2015 s predpokladaným čerpaním finančných prostriedkov na osobné 
náklady a prevádzku v do konca roku 2015. 

Vzhľadom k tomu, že pri predkladaní návrhu rozpočtu nie sú známe normatívy na žiaka resp. dieťa, sú príjmové aj výdavkové 
položky navrhnuté podľa výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre školy v programovom rozpočte mesta na rok 2016 a 
výdavkov školy v roku 2015.  

Po zverejnení normatívov pre ZŠ ministerstvom školstva (predpokladaný termín je začiatok februára 2016),  východiskových 
štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2016 a po schválení VZN, ktorým sa určujú podrobnosti 
financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta predložíme mestskému zastupiteľstvu návrh na úpravu 
rozpočtu školy na rok 2016. 

Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec bude mať k 01.01.2016 59 zamestnancov. V základnej škole je 
324 žiakov, v materskej škole 113 detí a v školskom klube detí 54 žiakov.  

V základnej škole pracuje 35 zamestnancov, z toho je 6 nepedagogických a 29 pedagogických zamestnancov. Traja 
pedagogickí zamestnanci pracujú na čiastočný úväzok.  Jeden zamestnanec pracuje na základe dohody mimo pracovného 
pomeru. 

V materskej škole pracuje 15 zamestnancov, z toho je 5 nepedagogických a 10 pedagogických zamestnancov. V školskej 
jedálni pracuje 7 nepedagogických zamestnancov a v školskom klube detí 2 pedagogické zamestnankyne.  

V centre voľného času je 31 záujmových útvarov, ktoré vedú 7 externí zamestnanci a tiež interní zamestnanci základnej 
a materskej školy.   

 


