Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa Sereď
Komenského 1136/36,
Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2011
Výška navrhovaného rozpočtu je určená na základe zabezpečenia vyučovania
a prevádzky školy pre :
-počet žiakov k 15.9. 2010 / 611 žiakov, stav žiakov vykázaný v zmysle
Metodického pokynu k vyplňovaniu výkazu Škol MŠ SR 40 01 je 584 žiakov , z
toho v individuálnom vyučovaní: 214
v skupinovom vyučovaní: 370
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Príjmová časť:Transfér z mesta / úhrady nákladov spojených so štúdiom
/školné/v zmysle zák.č.245/2008 o vých. a vzdelávaní určené VZN MZ
č.2/2008. Predpokladaná výška:........................................................ ....26 310 €
Príjmy z projektov: čiastka nie je vyčíslená, riaditeľstvo školy bude reagovať na
možnosti
získania
finančných
prostriedkov
z projektov
podľa
ponuky/úspešnosti/v priebehu roka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výdavky:
Položka č. :611,612,614 Tarifné platy ,príplatky, odmeny:........... 196 133 €
Tarifné platy sú stanovené z plat. inventúry roka 2010 /k 1.10.2010/ pre 24
zamestnancov školy s predp. nárastom o 1%./Stav zamestnancov oproti roku
2010 je o 2 nižší/. Príplatky sú stanovené za riadenie, osobné, vyrovnávacie a
za triednictvo, príplatok za prácu nadčas je vyplácaný vo výške maximálne 3
vyuč. hod. týžd. Odmeny sú plánované vo výške 3,5 % funkčných platov
zamestnancov, jubilejné odmeny pre 1 zamestnanca v zmysle zákona.
620:Poistné a príspevok do poisťovní.................................................69 040 €
631: Cestovné náhrady.............................................................................600 €
632:Energie,voda,komunikácie:..........................................................16 150 €
Platby za kúrenie sú stanovené z priemeru platieb roka 2010,
bez predpokl..navýšenia. Ostatné položky t.j.vodné, stočné, elektrická energia,
poštovné, telekomunikačné sú znížené na minimum.
633:Materiál............................................................................................ 3 000 €
-nákup učebných pomôcok na zabezpečenie vých.-vyuč.činnosti školy /struny,
not. materiál, hud.nástroje, výtvarný materiál, počítačová technika,/ čistiacich
prostriedkov, kanc.materiálu, /tonery do tlačiarní.,/ os.ochr..prostriedkov,
635:Rutinná a štandardná údržba:....................................................1 000 €
Údržba menšieho rozsahu realizovaná na základe špecifickosti školy./opravy
nástrojov, kopíriek, zvuk. aparatúry, príp. maľovanie/
637: Služby:........................................................................................... 17 950 €
- spracovanie účtovníctva a miezd firmou, poplatok za používanie softwaru,
xerox, poplatky - vstupenky na exkurzie, výstavy, školenia, poistenie žiakov
ZUŠ., poistenie budovy, likvidácia odpadu, príp.iné služby, dohody o vykonaní
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práce/údržb.iné/, stravovanie zamestnancov, vypracovanie revíznych správ,
služby BOZP, bankové poplatky, drobná údržba dohodou o vykonaní práce,
napr.kosenie, úprava kríkov v areáli školy/, ostatné služby.
636 Nájomné za prenájom:............................................................... ....1 100 €
ZUŠ má dohodu o poskytnutí priestorov so ZŠ P.O.Hviezdoslava v Seredi.
Jedná sa o telocvičňu na zabezpečenie vyučovania mod.tanca a tan.súboru.
640 Bežné transféry...................................................................................2 062 €
Predpokladáme odchod 1 zamestnanca /poberateľa predčasného dôcohodku / do
riadneho starobného dôchodku v zmysle pripravovanej legislatívy/.

Záver.:
Porovnanie s rokom 2010:
Rozpočet k 1.1.2010............................................................................329 479 €
Rozpočet po 1.zmene 2010.................................................................309 479 €
/Fin.prostriedky rozpočtu 2010 vo výške -20 000 € boli poskytnuté a upravené
na základe úsporného opatrenia z dôvodu výpadku príjmov z podielových daní
mesta.
Rozpočet 2011 /návrh/:
Bežné výdavky celkom:.....................................................................307 035 €
Transfér z mesta/školné/.....................................................................26 310 €
Dotácia z podielových daní................................................................280 725 €

Vypracovala: Dagmar Šajbidorová -riaditeľka školy
Ing.Janka Luptáková- zodp.za sprac.ekon. a účt.
V Seredi,22.09.2010

