Mestský úrad Kolárovo
_________________________________________________________________________

Na 34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 04. 11. 2013
K bodu rokovania číslo: 4 c)

Informatívna správa o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch
na školský rok 2013/ 2014 a zúčtovanie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie

Predkladá: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Uložené prejednať v komisiách:
Komisia školstva a výchovy mládeže
Komisia finančná a majetku mesta
Mestská školská rada

Materiál obsahuje: Tematický materiál v prílohe
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1) Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
MsZ berie na vedomie - Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
Informatívnu správu o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský rok 2013/
2014 a zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
A képviselő-testület tudomásul veszi
Tájékoztató jelentést a kiadott és begyűjtött művelődési utalványokról a 2013/2014 –es
tanévben valamint az érdektevékenységekre nyújtott pénzeszközök elszámolásáról

2) Tematický materiál:

riaditelia odovzdali potrebné materiály

3)Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení
- Nariadenie vlády 630/2008 Z. z. ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
- Nariadenie vlády č. 29/2009 Z. z , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 630/2008
Z. z. ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia
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Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami
a školskými zariadeniami (ďalej len „poskytovateľ“) sa využívajú vzdelávacie poukazy.
Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie
pre jedného žiaka školy. Vydávajú školy svojim žiakom na začiatku školského roka potvrdený
riaditeľom najneskôr do 10. septembra. Po podpise žiak školy alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka odovzdá žiak jednému poskytovateľovi, ktorý ho prijal na
záujmové vzdelávanie, v termíne najneskôr do 25. septembra. Zriaďovateľ poskytovateľa
oznámi do 30. septembra Obvodnému úradu v Nitre počty prijatých vzdelávacích poukazov.
Podklady k zúčtovaniu finančného príspevku poskytne poskytovateľ záujmového
vzdelávania svojmu zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ predkladá zúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na záujmové
vzdelávanie za všetkých poskytovateľov záujmového vzdelávania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti za obdobie január až august.
Zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za obdobie január až august
2013 a požiadavka úpravy na obdobie september až december kalendárneho roka 2013
obsahuje príloha č.2 k smernici č. 6/2007-R.
Poskytovateľ záujmového vzdelávania použije finančný príspevok na financovanie
nákladov súvisiacich so zabezpečovaním záujmového vzdelávania.
Vzdelávacie poukazy na školský rok 2013/2014:
Počet vydaných vzdelávacích poukazov : 791
Počet prijatých vzdelávacích poukazov : 763
Počet neodovzdaných vzdelávacích poukazov : 28
Počet žiakov, ktorí v školskom roku 2012/2013 neabsolvovali 60 hodín záujmového
vzdelávania: 4
Hodnota vzdelávacieho poukazu na mesiac je 2,9 €.
Poskytovateľ
Vydané VP Prijaté VP Rozdiel
Základná škola F. Rákócziho II.
248
224
-24
Základná škola M. Korvína
336
322
-14
Základná škola J. A. Komenského
207
193
-14
Centrum voľného času
0
24
+24
Spolu
791
763
-28

Kolárove, dňa 18. 10. 2013

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad

Zriaďovateľ: Mesto Kolárovo
Kód zriaďovateľa pre financovanie: O501204

Termín: do 30.septembra na O b Ú

Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na záujmové vzdelávanie za obdobie január až august a požiadavka úpravy na obdobie september až
Príloha č. 2 k smernici č. 6/2007-R
december kalendárneho roka 2013 za zriaďovateľa
(v Euro)

P.
č.

Poskytovateľ záujmového
vzdelávania

Presunuté nevyčerpané
Finančné
finančné prostriedky na
prostriedky
VP z predchádzajúceho
poskytnuté na VP v
kalendárneho roku do
bežnom
nasledujúceho
kalendárnom roku
kalendárneho roku ¹)
na obdobie január
(podľa správy o
až august
hospodárení)

Spolu

Vyčerpané finančné
prostriedky za
obdobie január až
august (zo stĺpca 3)
okrem finančných
prostriedkov za VP
žiakov, ktorí si
nesplnili najmenej
60 hodín
záujmového
vzdelávania v
školskom roku

Zostatok pre
obdobie
september až
december

Potreba finančných
prostriedkov na
Skutočná potreba
Počet prijatých VP počet prijatých VP
finančných
v novom školskom v novom školskom
prostriedkov na
roku na obdobie
roku
obdobie september až
september až
december
december

a

b

1

2

3=1+2

4

5=3-4

6

7 = 6 * H * 4 mes.

8=7-5

1.

ZŠ J.A.Komenského

0

3 533

3 533

3 533

0

193

2 239

2 239

2.

ZŠ F.Rákócziho II. s VJM

0

4 229

4 229

4 229

0

224

2 598

2 598

3.

CVČ

0

174

174

174

0

24

278

278

4.

ZŠ M.Korvína s VJM

0

5 532

5 532

5 462

70

322

3 735

3 665

0

5.
Spolu

0

13 468

13 468

0
13 398

70

763

0

0

8 851

8 781

¹) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vysvetlivky:
VP - vzdelávací poukaz
H - hodnota vzdelávacieho poukazu na mesiac v Euro 2,9 eura
Vyhotovil: Ing. Imrich Takács
V Kolárove, dňa: 26.9.2013
Tel. kontakt: 0357900939, 0917 245 173

........................................................................................................................

pečiatka a podpis zriaďovateľa

