
Rozpočet 2021-2022
RZ pri Spojenej škole sv. Františka

schválený na RR, 25. novembra 2021



Východisková situácia
• Stav účtu v TB (25. 11. 2021) 157 000 EUR

• Hotovosť v pokladni 650 EUR

• Suma na refundáciu škole v zmysle rozpočtu 2020/21 - 62 000 EUR

• Uzatvorenie rozpočtu 2020/21 95 650 EUR

• Predpoklad príjmov pre rozpočet 2021/22

Príjem z členského 35 000 EUR

Príjem z 2% 16 000 EUR

Granty 1 500 EUR

• Stav financií vrátane predpokladaných príjmov 21/22 148 150 EUR



Ciele rozpočtu

• Podpora vzdelávania detí cez investíciu do vybavenia 
špecializovaných tried a nákupu školských pomôcok. Podpora účasti 
žiakov na odborných a rozvojových aktivitách (súťaže, konferencie,...)

• Vyriešenie kapacitného problému školskej jedálne na K32 formou 
rozšírenia a rekonštrukcie priestorov.

• Podpora mimoškolskej činnosti a aktivít s cieľom rozvoja 
komunitného charakteru našej školy

• Podpora rozvoja učiteľov/zamestnancov školy



Predstavenie položiek rozpočtu 1/4
oblasť vzdelávania

• Špecializovaná učebňa pre fyziku

• Učebné pomôcky

• Súťaže pre žiakov, konferencie

16 000 EUR



Predstavenie položiek rozpočtu 2/4
navýšenie kapacity jedálne (investičná položka)

• Rozšírenie jedálne o priľahlé priestory (vyžaduje projekt a stavebné 
úpravy)

35 000 EUR



Predstavenie položiek rozpočtu 3/4
mimoškolské aktivity, rozvoj komunitného charakteru

• Školský tábor

• MDD

• Triedne teambuildingy, brigády

• Športovo – komunitné „mikro“ akcie (po ročníkoch, stupňoch,...)

8 100 EUR



Predstavenie položiek rozpočtu 4/4
podpora zamestnancov školy a ich rozvoja

• Príspevok na školenia pedagógov

• Deň učiteľov

• Dar pre učiteľov (nákupná poukážka v hodnote 50,- na zamestnanca)

8 000 EUR



Drobné a režijné výdavky

• Účtovníčka

• Réžia a rôzne poplatky

600 EUR



Rozpočet – zdôvodnenie nákladov
• Návrh rozpočtu predpokladá mierne vyššiu mieru investícií v 

porovnaní s príjmovými položkami.

• Rozpočtovanými investíciami sa zefektívni a zvýši úroveň výučby.

• cca 75% tvoria investičné položky

• cca 25% tvorí podpora žiakov, zamestnancov a rozvoj komunitného 
charakteru školy

sumárny prehľad

počiatočný stav 95 650,00 € 

predpokladané príjmy 52 500,00 € 

predpokladané výdaje 67 700,00 € 

predpokladaný konečný stav 80 450,00 € 


