
Komentár k podrobnému rozpočtu ZŠ J.A. Komenského na rok 2012 
 
 
 
 
 Základná škola  Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 467.000 €. Na položke 
610 mzdy je rozpočtované 278.198 € , položka 620 odvody 97.926 €. Vzhľadom k tomu , že 
13 učiteľov má kreditové príplatky , nepokryjú finančné prostriedky  budeme žiadať mesto 
o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 6.360 € na kreditové príplatky a 2.239 € na 
odvody.  
 Na teplo, ktoré dodáva ZŠ P.O.H je vyčlenených 22.000 € , zatiaľ bez úspory. V rámci 
tovarov a služieb chceme zakúpiť školský nábytok do dvoch tried. Do šatne chceme nakúpiť 
skrinky pre 2 triedy. Na položke údržba budov rozpočtujeme 3.509 € . 6.000 € žiadame 
dofinancovať od zriaďovateľa na opravu a údržbu sociálnych zariadení ktoré majú už viac ako 
48 rokov. Mimorozpočtové finančné prostriedky vo výške 4.050 € použijeme na odmeny 
a odvody.  Od zriaďovateľa MÚ žiadame 6.000 € na opravu sociálnych zariadení na ZŠ . Pre 
sociálne znevýhodnených 990 € 
 
 Školský klub detí  Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 40.525 € , z toho  
Na položke 610 mzdy 24.350 € a položka 620 odvody 8.571 € . Na položku 632 energie je 
vyčlenených 3.450 € - vlastná kotolňa a vodomer. V rámci tovarov a služieb chceme zakúpiť 
školský nábytok , lavice a stoličky. Na položke 635 údržba budov je rozpočtovaná čiastka  
770 €  - náter strechy . 
 
 Školské stredisko záujmovej činnosti má rozpočtované finančné prostriedky vo 
výške 30.860 € z toho na položke 610 mzdy 11.100 € a na položke 620 odvody 3.907 € . Na 
ŠSZČ pracujú dvaja zamestnanci na hlavný pracovný pomer a 11 na dohodu. Na energie je 
rozpočtovaných 5.950 € , na položke 633 je rozpočtovaných1.500 € z ktorých plánujeme 
zakúpiť školské pomôcky, lavičky, športové náčinie a zakúpenie čistiacich prostriedkov. 
Položka 635 oprava a údržba budov je rozpočtovaná vo výške 700 €. 
 
 Centrum voľného času  Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 21.990 €, 
z toho na položke 610 mzdy 4.936 € a na položke 620 odvody 1.737 €. Na energie je celkom 
rozpočtovaných 3.700 € . Položka 633 je rozpočtovaná vo výške 2.053 €  - zakúpenie 
interiérového vybavenia a učebných pomôcok . V CVČ pracuje jeden zamestnanec na hlavný 
pracovný pomer a 11 na dohodu. Na príležitostné aktivity pre deti , mládež mesta a blízkeho 
okolia / diplomy, medaile, ceny do súťaží / požadujeme od zriaďovateľa 1.500 € a rozdiel 
využijeme vlastné mimorozpočtové príjmy. Príležitostné aktivity : Memoriál Ivana 
Lipovského, Ševečkov memoriál , Beh pre zdravie , Majster prezentácie , Mestská atletická 
olympiáda , Športové hry Sereď – Tišnov , Basketbalový turnaj o pohár primátora  , 
Futbalový turnaj o pohár primátora a iné. 
 
 
 
 
V Seredi 24.11.2011                                                       
                                                                                   PaedDr. Slávka  Kramárová 
                                                                                              riaditeľka školy 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


