Príloha č.6

Príloha č.6 - Monitorovacia správa – príklad
Tabuľková časť – Príklad v zmysle aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obce
Monitorovacia správa
Úroveň
prvku
stratégie

Opis prvkov
stratégie

Cieľ 2
Opatrenie 2.1
A. 2.1.1

Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve – Priorita 3
Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve pre rôzne cieľové skupiny – rodičia, deti, pedagógovia, riaditelia
Zvýšiť počet
2012- 2015 počet
1
3
2
18 000,00
odborníkov v
odborníkov
psychologickom
a špeciálnompedagogickom
poradenstve pre
potreby školstva
Vytvoriť systém
2012
Počet
2
6
5
0
podpory tvorby a
projektov
realizácie
veľkých
projektov v
školstve
Posilniť systém
2013
0
poradenstva v
oblasti riadenia
škôl a školských
zariadení

A. 2.1.2

A. 2.1.3

Plánovaný
termín
realizácie

Ukazovateľ
výstupu

Počiatočná
hodnota
ukazovateľa

Plánovaná
hodnota
ukazovateľa

Skutočná
hodnota
ukazovateľa

Rozpočet
obce
od do

Externé
zdroje
od do

Realizácia
aktivít od do
a plán na
obdobie od
do *

0

35 000,00

0

-
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Textová časť – Príklad v zmysle aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obce
*Opis realizácie aktivít a plán na obdobie od .... do ....

A. 2.1.1 Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálnom- pedagogickom poradenstve pre potreby školstva
V rozpočte na rok 2012 je plánovaná suma 6000 € pre každú ZŠ, čo znamená polovičný úväzok pre špeciálneho pedagóga v každej ZŠ. ZŠ zriadia tieto
pozície od septembra 2012 a vytvoria dohodu o zdieľaní pozícií.
Plán 2012: do rozpočtu na rok 2013 naplánovať financie pre 3 miesta školských psychológov pre ZŠ.

A. 2.1.2 Vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve
V rozpočte pre školstvo sú plánované financie na väčšie projekty a spoluúčasť na projektoch (35 000 €). Ďalšie financie na tento účel sú v rozpočte
mesta. V roku 2012 bol udelený súhlas k finančnej spoluúčasti mesta v sume 1 320 € pre 8 MŠ, ktoré podali žiadosti o financovanie z grantov v sume
26 400 €. Žiadosti sú v súčasnosti v procese posudzovania.
Plán 2012: v rozpočte na rok 2013 zvýšiť sumu na projekty v rozpočte pre školstvo v sume 70 000 € (vytvoriť aj vlastný projekt).
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