Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu
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Program 6: Vzdelávanie
Zámer:

Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 887 446 €
V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku Obec Trenčianske
Stankovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a
školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom
obyvateľov predproduktívneho veku.
Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie
podprogramov Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí - mzdové
výdavky a výdavky na tovary a služby (energie, poštovné a telekomunikačné služby, údržba, iné
služby). Sú tvorené prostriedkami štátu (prenesené kompetencie) a prostriedkami obce (originálne
kompetencie).

Podprogram 6.1: Materská škola
Zámer:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 153 332 €
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, energie, tovary a
služby potrebné na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Cieľ:

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole

Zodpovedný: Riaditeľka materskej školy
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

110

110

110

Plánovaný počet tried v MŠ spolu

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

4

4

4

Podprogram 6.2: Základná škola
Zámer:

Moderný vzdelávací systém v obci Trenčianske Stankovce

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 633 164 €
Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre
žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania so zákonom č.245/2008 Z.z. zákon o
výchove a vzdelávaní.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby
na zabezpečenie prevádzky Základnej školy, poistenie budovy. Tieto výdavky sú hradené z dotácie
zo štátu na prenesené kompetencie.
Výdavky predstavujú i vrátené - poskytnuté vlastné príjmy ZŠ v plánovanej výške 20 000 €.

Cieľ:

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy vrátane športových aktivít detí

Zodpovedný: Riaditeľka Základnej školy s MŠ
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

350

360

360

Plánovaný počet tried v ZŠ spolu

Vytlačené 24.11.2015 kasubova

31-163281511

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

Plán rozpočtu

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

18

18

18
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Počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

100

100

100

Podprogram 6.3: Školský klub detí
Zámer:

Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 32 403 €
Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, na energie, tovary a
služby. V tomto podprograme sú aj výdavky na deti z obce, ktoré navštevujú centrá voľného času v
iných mestách či obciach.
Na činnosť ŠKD dostáva ZŠ finančné prostriedky z rozpočtu obce v rámci originálnych
kompetencií.

Cieľ:

Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD a zabezpečiť zmysluplne strávený voľný čas detí

Zodpovedný: Riaditeľka Základnej školy s MŠ
Ukazovateľ:

Predpokladaný počet detí v ŠKD

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2017 R+1

2018 R+2

70

75

75

Plánovaný počet oddelení v ŠKD

Rok
Plánovaná hodnota
Ukazovateľ:

2016 R

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

2

2

2

Predpokladaný počet detí v záujmových krúžkoch

Rok
Plánovaná hodnota

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

250

270

300

Podprogram 6.4: Školská jedáleň
Zámer:

Zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ

Komentár:

Rozpočet na rok 2016: 68 547 €
V rámci podprogramu obec zabezpečuje stravovania detí materskej a základnej školy v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, energie, pracovné odevy
a iné tovary a služby potrebné pre činnosť školskej jedálne.
Základná škola s MŠ dostáva od obce finančné prostriedky na financovanie činností v tomto
podprograme v rámci originálnych kompetencií.

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ a zvýšiť jeho atraktívnosť

Zodpovedný: Vedúca školskej jedálne
Ukazovateľ:

Počet vydaných hlavných jedál

Vytlačené 24.11.2015 kasubova

31-310281511

Obec Trenčianske Stankovce
Obecný úrad

Plán rozpočtu

Rok

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

Plánovaná hodnota

55000

55000

55000

Ukazovateľ:
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Predpokladaný počet vydaných doplnkových jedál

Rok

2016 R

2017 R+1

2018 R+2

Plánovaná hodnota

32000

32000

32000

Vytlačené 24.11.2015 kasubova

31-418281511

