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SÚHRN
Úvod
Od vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008 zosilneli výzvy na efektívnosť verejných výdavkov. Na
pozadí napätých verejných financií vyzvala Európska komisia členské štáty na ochranu alebo podporu
dlhodobých investícií do vzdelávania (1). Avšak dnešné ekonomické pomery možno považovať za
príležitosť na zamyslenie ako vytvoriť účinnejšie a udržateľné systémy financovania vzdelávania.
Štáty pri hľadaní spôsobov implementácie reforiem sa často inšpirujú v iných štátoch. Táto publikácia
poskytuje rámec pre pochopenie štruktúry systémov financovania verejného školského vzdelávania v
Európe. Prináša tiež krátku porovnávaciu analýzu úrovne zapojených inštitúcií, metódy a kritériá pre
stanovenie výšky prostriedkov na financovanie vzdelávania. Je východiskovým bodom pre dialóg a
vzájomné učenie sa medzi štátmi. Pretože spôsob financovania realizovaný v jednom štáte, nemusí
nutne fungovať v inom, môžu slúžiť ako inšpirácia pre reformy, a to najmä pre štáty, ktoré majú
podobné tradície verejného financovania a organizáciu. Treba však zdôrazniť, ako bude popísané
nižšie, že existujú obmedzenia, do akej miery môže byť každý model aplikovaný v iných súvislostiach.
Táto publikácia ukazuje celkový obraz o veľkej rozmanitosti v Európe s ohľadom na systémy
financovania. Tieto systémy sa vyvíjali mnoho desaťročí tak, aby naplnili potreby jednotlivcov, širšej
spoločnosti a ekonomiky. Meniace sa priority vzdelávacích systémov tiež formovali spôsob, akým sa
rozvíjali systémy financovania. Zložitosť systémov financovania by však nemala byť preceňovaná, ale
je dôležité si uvedomiť konkrétny národný kontext pri posudzovaní politickej reformy a ako niektoré
typy reformy môžu fungovať rôzne v rôznych štátoch.
Kapitola 1 sa zaoberá inštitúciami zapojenými do financovania škôl, konkrétne do akej miery
regionálne a miestne inštitúcie robia prevod finančných prostriedkov z centrálnej/najvyššej úrovne do
škôl, a či prispievajú k financovaniu školského vzdelávania pomocou vlastných príjmov, napríklad
miestnych daní.
Kapitola 2 sa zaoberá metódami centrálnej/najvyššej úrovne, ktoré používa pri prideľovaní finančných
prostriedkov, so zameraním, či uplatňujú spoločné dohodnuté pravidlá (normatívneho financovania),
alebo či robia prevody na základe kvalifikovaného odhadu potrieb škôl (rozpočtové
schválenia/ľubovoľné určovanie).
Kapitola 3 sa zaoberá kritériami pri stanovovaní výšky pridelených financií. Analyzuje obidve kritériá
na základe vstupov a výstupov alebo kritériá na základe výkonov.
Publikácia skúma financovanie primárneho a všeobecného stredného vzdelávania a zahŕňa 27 z 28
členských štátov EÚ (2), ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Turecku.
Niekoľko úrovní verejných inštitúcií sa podieľa na poskytovaní finančných prostriedkov do škôl.
Poskytnutie komplexného prehľadu o procese financovania a konkrétne úlohy jednotlivých verejných
inštitúcií je zložitá úloha. Táto zložitosť vyplýva čiastočne zo svojbytných rysov politického a
administratívneho prostredia každého štátu a všeobecne v spôsobe zodpovednosti za financovanie,
akým sa podieľajú jednotlivé inštitúcie medzi sebou. Okrem toho je potrebné, aby zdroje pre školy,
efektívne fungovali, napriek tomu, že sú veľmi rozdielne (napr. zamestnanci, kapitálové náklady
a prevádzkové tovary a služby). To môže nejakým spôsobom vysvetľovať, prečo inštitúcie na rôznych

1

Napríklad Annual Growth Survey 2014 (SWD(800) final).

2

Luxembursko sa nezapojilo pri tomto výskume do zberu dát.

()
()
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úrovniach, prevzali zodpovednosť za rôzne typy zdrojov, a prečo sa cesty na ich dosiahnutie tak veľmi
líšia.
Vo viac ako tretine štátov centrálna/najvyššia úroveň ministerstva robí prevod finančných prostriedkov
pre pedagogických zamestnancov priamo do školy (Írsko, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus,
Holandsko, Portugalsko a Slovinsko), alebo na platy učiteľov (Belgicko, Nemecko, Taliansko,
Maďarsko, Malta a Lichtenštajnsko). V zostávajúcich štátoch nesú centrálne ministerstvá
zodpovednosť za prevod finančných prostriedkov a/alebo platia pedagogických zamestnancov na
strednej úrovni (3). Podobná situácia je u nepedagogických zamestnancov, ale bežnejšie to je pre
miestne alebo regionálne inštitúcie, ktoré sa zapájajú buď samostatne, alebo s centrálnymi/najvyššími
inštitúciami (pozri kapitolu 1).
Miestne orgány sú zodpovedné za prevod finančných prostriedkov alebo za nákup prevádzkových
tovarov a služieb priamo do škôl takmer vo všetkých štátoch. Tieto prostriedky sa obvykle prideľujú
čiastočne alebo úplne z centrálnych/najvyšších inštitúcií. Avšak existujú výnimky. V Chorvátsku,
napríklad pochádzajú z vlastných daní alebo príjmov miest alebo obcí pre základné a nižšie stredné
školy, a z vlastných príjmov krajov pre stredné školy (pozri kapitola 1).
Okrem toho vo väčšine štátov inštitúcie na strednej úrovni tiež prispievajú k financovaniu škôl z
vlastných zdrojov. V mnohých štátoch severnej Európy (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Švédsko, Spojené
kráľovstvo (Škótsko), Island a Nórsko) a v Bulharsku (obecné školy) všetky hlavné kategórie zdrojov
(zamestnanci, prevádzkové tovary a služby a kapitálové náklady) sú aspoň čiastočne financované z
vlastných príjmov miestnych inštitúcií. Inde sú len niektoré z hlavných kategórií zdrojov financované
týmto spôsobom (pozri kapitola 1).

Zložitosť metód financovania
Dve konkrétne oblasti sú špeciálnou výzvou – identifikovať a popísať spôsoby financovania a kritériá
používané inštitúciami zodpovednými za vzdelávanie pri prideľovaní finančných prostriedkov školám.
Jedná sa o autonómiu, ktorú majú inštitúcie na strednej úrovni, alebo orgány na najvyššej úrovni, ako
sú spolkové krajiny v Nemecku a autonómne spoločenstvá v Španielsku a zložitosť vzorcov a
kľúčových premenných alebo indikátorov používaných v celej Európe.
Obmedzený rozsah tejto publikácie vyzýva k určitému zjednodušeniu. Preto boli identifikované tri
základné metódy financovania. Prvá z nich je „normatívne financovanie", t. .j prideľovanie zdrojov na
základe všeobecne dohodnutého vzorca. Druhou je „schvaľovanie rozpočtu", teda predloženie
rozpočtu, ktorý vypracujú školy, alebo iné inštitúcie na schválenie zodpovednej financujúcej inštitúcii.
Tretia metóda bola pomenovaná „ľubovoľné stanovenie zdrojov", a objavuje sa tam, kde má príslušný
finančný orgán úplnú voľnosť pri stanovení výšky pridelených finančných prostriedkov berúc prípad od
prípadu pri odhade potrieb finančných zdrojov.
Centrálna/najvyššia úroveň ministerstva používa takmer vo všetkých štátoch vzorce financovania pre
stanovenie úrovne zdrojov pre pedagogických zamestnancov. V polovici z týchto štátov, z ktorých sa
mnohé nachádzajú v severnej Európe, prostriedky určené touto metódou sú pridelené buď ako súčasť
blokového grantu, ktorý sa používa u niektorých kategórií zdrojov na vzdelávanie; alebo ako súčasť
paušálnej sumy na pokrytie nákladov pre celý rad verejných služieb, vrátane vzdelávania. V
severských štátoch školy alebo inštitúcie na strednej úrovni, ktoré dostávajú finančné prostriedky majú

3

()

Pod inštitúciami strednej úrovne rozumieme miestne inštitúcie, regionálne inštitúcie a administratívne oddelenia
centrálnych inštitúcií.
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určitú autonómiu pri rozhodovaní o prioritách koncepcie. V druhej polovici štátov sú zdroje špeciálne
vyčlenené pre pedagogických zamestnancov (pozri kapitolu 2).
Vzorce financovania používajú inštitúcie na najvyššej úrovni pre určenie výšky zdrojov na
prevádzkové tovary a služby vo väčšine štátov. Na rozdiel od financovania kapitálových nákladov,
ktoré sú častejšie v kompetencii zodpovedných ministerstiev, ktorým v niektorých prípadoch, školy či
zodpovedné stredné inštitúcie predkladajú na schválenie rozpočet na kapitálové výdavky (pozri
kapitolu 2).
Oba vzorce financovania a stanovenie zdrojov podľa uváženia majú svoje výhody a nevýhody. Ak sa
použije vzorec, jeho premenné musia byť starostlivo vybrané. Ak sa premenné týkajú napríklad len
počtu študentov (normatívu), môže to byť najtransparentnejší spôsob prideľovania zdrojov. Avšak,
ďalšie premenné, ako sú sociálno-ekonomické pozadie sú taktiež dôležité v rovnici, keďže umožňujú,
aby boli zdroje zamerané tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad v sociálne znevýhodnených
oblastiach, môžu byť potrebné ďalšie finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti pre žiakov v
rôznych oblastiach. V súčasnosti väčšina štátov používa tieto typy kritérií pri prideľovaní finančných
prostriedkov.

Široká škála kritérií na základe vstupov určujúca úroveň pridelených zdrojov
pre zamestnancov
Analýza kritérií používaných príslušnými inštitúciami pre prideľovanie školských zdrojov, aj keď
obmedzená, stále poskytuje niekoľko zaujímavých zistení. V mnohých štátoch je bežné pre školské
inštitúcie na najvyššej a strednej úrovni použiť premenné na základe vstupov pre stanovenie úrovne
zdrojov určených pre zamestnancov. Táto kategória zdrojov tvorí najväčší podiel z celkových
výdavkov na vzdelávanie v Európe. Premenné na základe vstupov sa zameriavajú na aktuálne
potreby škôl a skutočné náklady.
V niektorých štátoch školské inštitúcie používajú obmedzený počet premenných vo vzťahu
k skutočnému počtu zamestnancov alebo žiakov, väčšinou vážené podľa úrovne vzdelania alebo
školského roka. Vo väčšine štátov však financujúce inštitúcie berú do úvahy širší rozsah vstupných
premenných, ktoré umožňujú dôkladnejšie posúdenie potrieb škôl. Tieto premenné sa týkajú kritérií,
ako je sociálno-ekonomické, jazykový alebo etnický pôvod žiakov, nemôžu mať žiadne špeciálne
potreby, rovnako ako geografické a demografické rozdiely medzi školami (pozri kapitolu 3).
Vo vysokoškolskom vzdelávaní bolo v ostatných rokoch odporúčané výkonnostné financovanie (4).
Tento druh odporúčania nebol vydaný v súvislosti s finančnými prostriedkami školy. Avšak v dvoch
štátoch (Holandsko a Anglicko v Spojenom kráľovstve) výkonnostné kritériá používajú ústredné
orgány pri stanovení výšky blokových grantov, ktoré pokrývajú personálne náklady a prevádzkové
zdroje. V oboch prípadoch sú tieto kritériá stanovené so zámerom znížiť predčasné ukončenie štúdia
(pozri kapitolu 3).
Existujú dva typy financovania založené na výkonnosti: financovanie, ktoré motivuje k dobrým
výsledkom, alebo financovanie, ktoré penalizuje zlé výsledky. Ak má byť použité financovania
založené na výkone, môžu sa objaviť nežiaduce vedľajšie účinky. Napríklad, ak sú školy odmenené za
dobré výsledky, môže to viesť k tomu, že už dobré školy sa stanú ešte kvalitnejšie, zatiaľ čo
znevýhodnené školy sa môžu ťažšie zlepšovať. Preto je potrebné typ výstupných kritérií starostlivo
zvážiť, či je potrebné zaviesť financovanie založené na výkone. Pri výbere vstupných a výstupných
4

()

Európska ekonomika Príležitostné správy o efektívnosti verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie v EÚ, spoločná
správa Výboru pre hospodársku politiku (Kvalita verejných financií) a Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné
záležitosti.
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ukazovateľov, jedným zo spôsobov merania výkonnosti by bolo merať pokrok školy prostredníctvom
skúmania vývoja výsledkov medzi ročníkmi, skôr než porovnávať absolútne výsledky medzi školami,
pretože výkonnosť škôl v rôznych oblastiach sa často veľmi odlišuje.

Ďalšie kroky pri skúmaní systémov financovania škôl
Rozsah publikácie neumožnil kvantifikáciu výšky finančných prostriedkov, a to ani pri zdroji, predtým
ako prišli do školy alebo ako prechádzali jednotlivými úrovňami inštitúcií, alebo v akom rozsahu boli
pridelené školám, takže neexistuje údaj o podiele financovania preneseného každou úrovňou
inštitúcie, alebo koľko nakoniec príde do škôl.
Predpokladom pre ďalší výskum v tejto oblasti by preto mala byť analýza kvantitatívnych údajov o
podiele celkových prostriedkov pridelených každej úrovni inštitúcie tak, aby mohol byť analyzovaný
vzťah medzi koncepciou financovania a podielom prevedených prostriedkov.
Viac informácií je potrebné aj v oblasti určovania kritérií pri prideľovaní finančných prostriedkov alebo
zdrojov, a to nielen vo vzťahu k typu zahrnutých premenných, ale aj na vážené aplikácie. Podrobnejšie
údaje v tejto oblasti by umožnili hlbšie pochopenie, kde je kladený dôraz na financovanie školstva, a
do akej miery sa charakteristiky jednotlivých študentov a škôl, berú do úvahy.
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ÚVOD
Financovanie školského vzdelávania je cieľom mnohých aktuálnych debát v Európe. Obmedzenia
týkajúce sa verejných výdavkov po finančnej a hospodárskej kríze vyvolávajú otázky, ako môžu
vzdelávacie systémy aj naďalej plniť sociálne a hospodárske výzvy kladené na ne v tejto dobe. Osoby
s rozhodovacou právomocou na národnej a európskej úrovni, ako aj pedagógovia hľadajú spôsoby
ako zabezpečiť, aby dostatočné množstvo finančných prostriedkov bolo k dispozícii pre školy a
súčasne aj podporujú efektívne využívanie verejných zdrojov. Preto sa financovanie školstva dostáva
do popredia nielen ako politika, ale aj výskumný program.

Zdôvodnenie: politický kontext
V roku 2000 Lisabonská stratégia jasne potvrdila zásadnú úlohu vzdelávania a odbornej prípravy v
sociálnom a ekonomickom rozvoji Európy. Za ostatných desať rokov sa opakovane zdôrazňuje v
niekoľkých dôležitými politických dokumentoch EÚ súvislosť medzi schopnosťou európskych štátov
investovať do ľudského kapitálu prostredníctvom systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich
schopnosťou podporovať vysokú úroveň udržateľného a znalostného rastu, rovnako ako sociálnou
súdržnosťou. Napríklad uznesenia Rady o vzdelávaní a odbornej príprave ako kľúčovej hybnej sile
Lisabonskej stratégie (2007) upozornili na „prínos vzdelávania a odbornej prípravy nielen na podporu
zamestnanosti, konkurencieschopnosti a inovácií, ale aj na posilnenie sociálnej súdržnosti, aktívneho
občianstva a osobných záväzkov"(5).
Finančná a hospodárska kríza v roku 2008 dala nový impulz do politických akcií a iniciatív týkajúcich
sa financovania školstva a zvlášť tých, ktoré podporujú efektivitu. V dôsledku krízy v Európe verejné
služby čelia významným výzvam a ocitli sa pod veľkým tlakom. Napríklad rozpočty na školstvo boli
znížené v mnohých európskych štátoch, a najmä v tých s vysokým deficitom verejných financií (6). Za
týchto podmienok treba urobiť viac ako inokedy. Finančnú situáciu v Európe dnes možno považovať
za novú príležitosť k zamysleniu, ako vytvoriť účinnejšie a udržateľné systémy financovania
vzdelávania. Komuniké Európskej komisie „Prehodnotenie vzdelávania: investovanie do zručností pre
lepšie sociálno-ekonomické výsledky (2012)," Európska komisia jasne odhaľuje dvojakú výzvu
európskych štátov: za prvé na „prioritu verejných investícii v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy",
pretože „je kľúčom k zvýšeniu produktivity a hospodárskeho rastu“; a po druhé „nájsť efektívnejšie
spôsoby nasadenia dostupných finančných zdrojov, ktoré by mohli vyžadovať štrukturálne reformy v
jednotlivých vzdelávacích systémoch "(7).
V kontexte stratégie Európa 2020 (stratégia rastu EÚ pre toto desaťročie) sú investície do vzdelávania
považované za kľúčovú prioritu. To si vyžaduje predovšetkým politickú činnosť a iniciatívu od orgánov
verejnej moci, a to najmä tých, ktorí sú zodpovední za školstvo. Úlohou je vypracovať a prijať
inteligentné investičné politiky na podporu rozvoja ľudského kapitálu na zlepšenie zamestnateľnosti a
všeobecnú podporu hospodárskeho rastu a sociálneho začlenenia.
V tejto súvislosti sa závery Rady o investíciách do vzdelávania a odbornej prípravy - reakcia na
„Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností pre lepšie sociálno-ekonomické výsledky" a
()

5

Council Resolution on education and training as a key driver of the Lisbon Strategy, OJ C 300, 12.12.2007, p.1. Dostupné
na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0001:0002:EN:PDF. [13. január 2014].

()

6

EACEA/Eurydice, 2013. Funding of Education in Europe 2000-2012. The Impact of the Economic Crisis. Brussels:
Eurydice. Dostupné na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf. [16. január
2014].

7

European Commission, 2012. Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Rethinking education: Investing in skills
for better socio-economic outcomes, (COM (2012) 699 final) [Online] Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669. [16. január 2014].

()

11

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

„Ročný prieskum rastu 2013" vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali a tam, kde je to možné
posilnili investície do vzdelávania a odbornej prípravy, zatiaľ čo zvýšenie účinnosti takýchto výdavkov
a stimulovanie vnútroštátnej diskusie o udržateľných a vyvážených finančných mechanizmoch, zahŕňa
širokú škálu zúčastnených strán"(8).
Kým ciele sú spoločné pre všetky európske štáty, opatrenia potrebné na ich dosiahnutie musia byť pre
konkrétny štát. Konkrétne podmienky každého štátu musia byť vzaté do úvahy, teda špecifické výzvy,
ktorým čelia a prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby na ne reagovali. Preto má táto publikácia
Eurydice podporovať lepšie poznanie a pochopenie, ako finančné a iné zdroje dosiahnu školy v
jednotlivých štátoch, ktoré inštitúcie a orgány sú zodpovedné za prideľovanie zdrojov a aké metódy sa
používajú pre určenie ich výšky. Publikácia poskytuje základné špecifické informácie o štáte a
porovnávací popis všeobecnej zostavy systémov financovania škôl. Bude slúžiť ako východiskový bod
pre ktorékoľvek úvahy o štrukturálnej reforme potrebnej na vytvorenie financovania systémov, ktoré sú
účinnejšie a majú spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov.

Zásadné aktuálne témy
Hlavné otázky, ktorými sa zaoberá táto publikácia:
Aké vzdelanie a/alebo administratívne orgány sú zodpovedné za financovanie školského
vzdelávania a do akej miery regionálne a miestne inštitúcie prispievajú k financovaniu
školského vzdelávania z vlastných príjmov, ako sú miestne dane?
Sú rôzne inštitúcie zodpovedné za financovanie v závislosti od typu zdroja (personálne,
kapitálové, prevádzkové tovary a služby), alebo úrovne vzdelania?
Pri stanovení výšky prostriedkov pre školy, používajú príslušné orgány alebo subjekty spoločný
stanovený vzorec na základe stanovených kritérií, alebo sa im prideľujú finančné prostriedky a
zdroje na základe odhadu potreby?
Menia sa metódy alebo kritériá použité na stanovenie výšky finančných prostriedkov alebo zdrojov
pre školy v závislosti od typu príslušného zdroja?
Sú kritériá financovania na základe vstupných indikátorov, alebo ukazovateľov súvisiacich s
výkonom? Myslíte, že zahŕňajú kritériá, napríklad sociálno-ekonomická nedostatky alebo
zemepisná poloha škôl (vidiecke oblasti alebo v centrách miest)?

Rozsah publikácie a zdroje informácií
Publikácia uvádza prehľad hlavných finančných tokov a hlavných metód pre stanovenie výšky
prostriedkov potrebných na financovanie vzdelávania. Tieto zdroje sú rozdelené do širokých kategórií,
najmä personálne obsadenie, prevádzkové tovary a služby a kapitálové náklady. Text sa obmedzuje
na rozdeľovanie verejných prostriedkov a zdrojov do verejných škôl inštitúciami verejnej správy.
Prídely financovania ad-hoc, ako aj tie, ktoré sú pre konkrétne a časovo obmedzené vzdelávacie
programy, sú z rozsahu vylúčené. Neuvádza sa ani kvantifikácia pridelených prostriedkov.
Zahrnuté sú iba školy verejného sektora a grantami dotované súkromné školy v Belgicku, Írsku,
Holandsku a Spojenom kráľovstve (Anglicko) (akadémia) (9).
8
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9

Publikácia zahrňuje verejné školy vo všetkých štátoch. Súkromné školy nie sú zahrnuté okrem súkromných škôl
dotovaných grantmi v niektorých štátoch, kde je zapísaný veľký podiel študentov: konkrétne v Belgicku, Írsku, Holandsku a
v Spojenom kráľovstve (Anglicko). Do grantmi dotovaných súkromných škôl prichádza viac ako polovica finančných
zdrojov z verejnej pokladnice.

()
()
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Základné školy a všeobecné (nižšej a vyššej) stredné školy sú tiež predmetom tejto publikácie. Avšak,
v Spojenom kráľovstve školy, ktoré poskytujú všeobecnú stredoškolskú kvalifikáciu sem nepatria (10).
Referenčný rok je 2013/14 (11). Publikácia obsahuje všetky členské štáty EÚ (12) (okrem
Luxemburska), Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko.
Informácie boli zhromaždené prostredníctvom dotazníkov, ktoré vyplnili národní experti a/alebo
zástupcovia národnej siete Eurydice. Oficiálne dokumenty vydané centrálnou/najvyššou úrovňou v
školstve sú hlavnými zdrojmi informácií.

Štruktúra publikácie
Skladá sa z troch rôznych častí: krátkej komparatívnej analýzy, národných schém a slovníka.
Krátka komparatívna správa má tri kapitoly:
1.

Poskytuje stručný prehľad školských inštitúcii a ďalších orgánov zapojených do financovania
vzdelávania v školách so špecifickým zameraním na miestne a regionálne inštitúcie.

2.

Poskytuje základné informácie o metódach a postupoch financovania, ktoré používajú inštitúcie
v školstve, predovšetkým na centrálnej úrovni, v snahe vybudovať celkovú úroveň zdrojov
určených školám.

3.

Analyzuje kritériá, podľa ktorých postupujú školské inštitúcie na stanovenie výšky pridelených
financií.

Slovník definuje všetky použité špecifické pojmy, zatiaľ čo národné schémy ilustrujú toky prostriedkov
v hotovosti a v naturáliách financovania základného a stredného všeobecného vzdelávania. Ukazujú,
ktoré inštitúcie alebo iné subjekty na centrálnej, regionálnej, miestnej a školskej úrovni sa podieľajú na
financovaní školstva. Školské prostriedky sú rozdelené do piatich kategórií:
1.

Pedagogickí zamestnanci

2.

Nepedagogickí zamestnanci

3.

Prevádzkové tovary a služby

4.

Kapitálové náklady (hnuteľné a nehnuteľné)

5.

Špecifické zdroje a ďalšie zdroje

K dispozícii je aj metodika k národným schémam.
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( ) Colleges pre ďalšie vzdelávanie poskytujú vzdelávanie s odborným zameraním a ich finančné mechanizmy sa výrazne
odlišujú od financovania všeobecného vzdelávania.
11

( ) Pre Poľsko je referenčným rokom 2013.
12

( ) Luxembursko sa nezapojilo do zberu údajov.
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KAPITOLA 1: INŠTITÚCIE ZAPOJENÉ DO FINANCOVANIA ŠKÔL
Táto kapitola sa zameriava na rôzne úrovne verejných inštitúcií zapojených do financovania škôl
s osobitným zreteľom na úlohu inštitúcií strednej úrovne. V tejto publikácii boli úrovne inštitúcií
rozdelené na: centrálnu, strednú a školskú úroveň. Do centrálnej úrovne patria ministerstvá, tvoria
najvyššiu alebo vrcholnú úroveň administratívy (väčšinou je to národná úroveň (13)). Medzi inštitúcie
strednej úrovne môžu patriť regionálne alebo miestne správy, ako aj miestne (obecné) školské rady,
ktoré zodpovedajú za financovanie škôl (napríklad na Cypre) a administratívne oddelenia centrálnych
inštitúcií (vo Francúzsku).
Táto kapitola sa sústreďuje na tri hlavné oblasti. V prvej sa snaží identifikovať verejné alebo iné
vzdelávacie inštitúcie zapojené do prevodu finančných zdrojov do škôl. Prevody môžu zahrnovať
jednu alebo niekoľko administratívnych úrovní, ale nie na každej úrovni majú právomoc rozhodovať o
výške prevádzaných zdrojov. V niektorých prípadoch môžu byť finančné zdroje určené na mzdy
zamestnancov, prevádzkové tovary a služby alebo kapitálové náklady. V iných prípadoch sa poskytujú
reálne finančné zdroje. Diskusia prebieha podľa kategórie zdrojov.
Finančné zdroje môžu byť poskytnuté vo forme paušálu, blokových grantov alebo grantov na
špeciálne určený účel. Zatiaľ čo v prvej kategórii sa nerozlišuje, pri blokových grantoch a paušálnych
výdavkoch sa špeciálne zameriava aj na to, ako ich inštitúcie „strednej” úrovne využívajú pri
poskytovaní zdrojov (na zamestnancov, prevádzkové tovary a služby alebo kapitálové náklady) pre
školy. Poslednou témou je otázka, či pre regionálne alebo miestne inštitúcie je bežné používať vlastné
zdroje na financovanie škôl. Pod „vlastnými zdrojmi” sa rozumejú dane alebo iné fondy získané
miestnymi alebo regionálnymi správami.

Prevod finančných zdrojov pre pedagogických zamestnancov zabezpečujú vo
vyše tretine štátov iba inštitúcie na centrálnej úrovni
V štátoch EÚ-27 predstavujú výdavky na zamestnancov vyše 70 % celkových ročných výdavkov
školstva; tvoria tiež najväčší podiel výdavkov na verejné školy. Niet divu, že výdavky na
pedagogických zamestnancov zahrňujú v tejto oblasti väčšie množstvo zdrojov (14). Ako znázorňuje
mapa (pozri ukazovateľ 1.1), centrálne alebo najvyššie riadiace inštitúcie sú zapojené do prevodu
zdrojov pre pedagogických zamestnancov vo všetkých štátoch okrem Islandu (v základnom a nižšom
strednom vzdelávaní). V skutočnosti je to vo vyše tretine štátov jediná úroveň zapojená do
poskytovania zdrojov pre túto skupinu zamestnancov.
V Severnej Európe prevod zdrojov pre pedagogických zamestnancov zabezpečujú inštitúcie
centrálnej/najvyššej a strednej úrovne. Vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve (Wales
a Škótsko) prevádza najvyššia úroveň paušálne prostriedky na strednú úroveň za účelom
financovania celého rozsahu verejných služieb, nielen v školstve. V niekoľkých štátoch (Česká
republika, Francúzsko, Grécko, Rakúsko a Turecko) prevod zdrojov pre pedagogických zamestnancov
zahrňuje národné inštitúcie (najvyššia úroveň) ako aj ich regionálne inštitúcie (stredná úroveň).
V Rumunsku sú do prevodu finančných zdrojov pre pedagogických zamestnancov zapojené centrálne
ministerstvá, regionálne inštitúcie a obce. A nakoniec, pri porovnaní s inými finančnými kategóriami,
prevod na pedagogických zamestnancov zahrňuje menej inštitúcií a finančné zdroje zvyčajne
postupujú školám alebo učiteľom priamejšou cestou.
(13

)

Národná inštitúcia zodpovedná za školstvo v danom štáte má zvyčajne celoštátnu úroveň. Ale v Belgicku, Nemecku,
Španielsku a v Spojenom kráľovstve sú 'regióny' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a príslušné správy)
zodpovedné za všetky alebo za väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania, a preto sa považujú za najvyšší orgán.

14

( ) Pozri EACEA/Eurydice, 2012. Key Data on Education in Europe, s. 94. [pdf] Brusel: Eurydice. Pozri:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice%20/documents/key_data_series/134EN.pdf [zverejnené 31. január 2014].
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Ukazovateľ 1.1: Úrovne verejných inštitúcií zapojené do prevodu financií pre pedagogických zamestnancov,
základné a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14

Centrálna/najvyššia úroveň
Miestna
Regionálna

Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice
Vysvetlivky
Tam, kde sú rozdiely medzi stupňami vzdelávania, nižšie uvedené poznámky vysvetľujú a špecifikujú, ktoré úrovne sú uvedené
na mape.
Diagramy finančných tokov znázorňujú dodatočné informácie o inštitúciách zapojených do prevodu financií pre školy a možno
ich použiť spolu s informáciami z porovnávacej analýzy na získanie kompletnejšieho obrazu o finančnom systéme v každom
štáte.
Centrálna inštitúcia najvyššej úrovne zodpovedná za školstvo a v danom štáte má zvyčajne národnú (štátnu) úroveň. Ale
v Belgicku, Nemecku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve sú 'regióny' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a
príslušné správy) zodpovedné za všetky, alebo väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania, a preto sa tiež považujú za najvyšší
orgán.
Špecifické poznámky štátu
Bulharsko: Mapa znázorňuje stav, ktorý platí pre obecné školy.
Dánsko a Island: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Do vyšších stredných škôl je zapojená
iba centrálna/najvyššia úroveň.
Španielsko: Mapa znázorňuje inštitúcie na najvyššej úrovni: centrálnu štátnu správu a ministerstvá školstva samosprávnych
obcí.
Slovensko a Nórsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školstvo. Pre vyššie stredné školy je do prevodu
zdrojov pre pedagogických zamestnancov zapojená centrálna a regionálna úroveň.
Švédsko: Centrálna/najvyššia inštitúcia prevádza paušálne čiastky na obce. Táto paušálna suma je veľmi nízka v porovnaní
s vlastným rozpočtom (príjmom) obcí. Obce poskytujú školám zdroje pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
prevádzkové tovary a služby a niektoré kapitálové náklady.
Spojené kráľovstvo (ENG/NIR): Mapa znázorňuje situáciu pre dotované školy (základné a stredné školy) (ENG), riadené
a katolícke dotované školy (NIR). Na akadémiách (ENG), dobrovoľných gymnáziách a dotovaných integrovaných školách (NIR)
zahrnuje prevod zdrojov na pedagogických zamestnancov iba centrálnu/najvyššiu úroveň.

Vo vyše polovici štátov zabezpečujú prevod zdrojov pre pedagogických alebo
nepedagogických zamestnancov inštitúcie na dvoch alebo troch úrovniach
Ako sa uvádza vyššie, vo vyše tretine štátov sú iba inštitúcie centrálnej/najvyššej úrovne zapojené do
prevodu finančných zdrojov pre pedagogických zamestnancov. Vo väčšine je pre nepedagogických
zamestnancov situácia rovnaká, t. j. v Belgicku, Írsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Malte,
v Holandsku, Portugalsku, Slovinsku a v Lichtenštajnsku (pozri špecifické poznámky štátov o
rozdieloch medzi stupňami vzdelávania).
V mnohých štátoch pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov nesú zodpovednosť
vrcholové ministerstvá za prevod financií a/alebo mzdy zamestnancov miestnych inštitúcií,
regionálnych inštitúcií alebo administratívnych oddelení centrálnych inštitúcií. Ale pri nepedagogických
zamestnancoch je bežnejšie zapájať miestne či regionálne inštitúcie, či už samostatne alebo
s centrálnymi/najvyššími inštitúciami. V Maďarsku, centrálne/najvyššie inštitúcie vyplácajú mzdy
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učiteľom a iným pracovníkom priamo prostredníctvom štátnej agentúry ‘Klebelsberg Institution
Maintenance Centre’. Pracovníci údržby sú financovaní rovnako, ale určité platby pre týchto
zamestnancov prichádzajú od obcí (v prípade, že obec ma vyše 3 000 obyvateľov).
Ako znázorňuje ukazovateľ 1.1, regionálne a centrálne/najvyššie inštitúcie predstavujú len dve úrovne
(dve inštitúcie) zapojené do prevodu zdrojov pre pedagogických zamestnancov v Českej republike,
Francúzsku, Grécku, Rakúsku a Turecku. V Českej republike a v Turecku je situácia rovnaká pre
nepedagogických zamestnancov. Vo Francúzsku (stredné školy) a v Grécku, prevod zdrojov pre
nepedagogických zamestnancov sú v kompetencii inštitúcií troch rôznych úrovní. Vo Francúzsku
prevod zdrojov na vyplácanie administratívnych zamestnancov v stredných školách zabezpečuje
ministerstvo školstva a jeho decentralizované služby v štáte – regionálna štátna správa pre školstvo
a regionálny štátny administratívny úrad pre vzdelávanie. Pre technických zamestnancov poukazuje
financie ministerstvo vnútra na Département (pre zamestnancov nižších stredných škôl) a na regióny
(pre zamestnancov vyšších stredných škôl); tieto inštitúcie potom vyplácajú technický personál
priamo. V Grécku zahrňuje financovanie nepedagogických zamestnancov tiež tri rôzne úrovne
inštitúcií, t. j. dve ministerstvá (ministerstvo školstva a náboženských záležitostí a ministerstvo vnútra),
štátne školské správy ako decentralizované inštitúcie ministerstva školstva, náboženských záležitostí,
a obce.
Na druhej strane v Rakúsku (základné školy, Hauptschulen a Neue Mittelschulen) sa financovanie
nepedagogických zamestnancov líši od financovania pedagogických a zahrňuje iba obce.
Ukazovateľ 1.2: Úrovne verejných inštitúcií zapojené do prevodu financií pre nepedagogických zamestnancov,
základné a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14

Centrálna/najvyššia úroveň
Miestna
Regionálna
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivky
Definíciu o nepedagogických zamestnancoch, pozri Slovník.
Tam, kde sú rozdiely medzi stupňami vzdelávania, nižšie uvedené poznámky vysvetľujú a špecifikujú, ktoré úrovne sú uvedené
na mape.
Diagramy finančných tokov znázorňujú dodatočné informácie o inštitúciách zapojených do prevodu financií pre školy a možno
ich použiť spolu s informáciami z porovnávacej analýzy na získanie kompletnejšieho obrazu o finančnom systéme v každom
štáte.
Centrálna inštitúcia najvyššej úrovne zodpovedná za školstvo v danom štáte má zvyčajne národnú (štátnu) úroveň. Ale v
Belgicku, Nemecku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve sú 'regióny' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a
príslušné správy) zodpovedné za všetky, alebo väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania, a preto sa považujú za najvyšší
orgán.

Špecifické poznámky štátu
Belgicko: Mapa znázorňuje situáciu v obecných školách vo všetkých troch spoločenstvách, verejných a súkromných
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dotovaných školách v nemecky hovoriacom spoločenstve a súkromných dotovaných školách vo francúzskom a flámskom
spoločenstve. Vo verejných dotovaných školách vo francúzskom a flámskom spoločenstve zabezpečuje prevod zdrojov pre
nepedagogických zamestnancov centrálna/najvyššia úroveň a obce/provincie.
Bulharsko: Mapa znázorňuje stav, ktorý platí pre obecné školy.
Dánsko a Island: Mapa ukazuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Do vyšších stredných škôl je zapojená iba
centrálna/najvyššia úroveň.
Španielsko: Mapa znázorňuje obe inštitúcie najvyššej úrovne: centrálnu štátnu správu a ministerstvá školstva samosprávnych
obcí. To platí pre stredné školy. Pri základných školách je zapojená centrálna/najvyššia úroveň a miestna samospráva.
Francúzsko: Mapa znázorňuje situáciu pre stredné školy. Pri nižších stredných školách je zapojený Département. Za vyššie
stredné školy zodpovedá región. Pri základných školách sú zapojené inštitúcie centrálnej/najvyššej úrovne a obec.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné školy, Hauptschulen a Neue Mittelschulen. Pre allgemeinbildende höhere
Schule zabezpečuje prevod zdrojov pre nepedagogických zamestnancov centrálna/najvyššia a regionálna úroveň.
Portugalsko: Školské skupiny platia pedagogických a čiastočne nepedagogických zamestnancov tak, že prevádzajú fondy
získané od ministerstva školstva a vedy. V niektorých prípadoch platia školy nepedagogických zamestnancov z fondov, ktoré im
dodávajú obce (tak z vlastných fondov, ako aj z fondov dodaných ministerstvom).
Slovensko a Nórsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školstvo. Pre vyššie stredné školy je do prevodu
zdrojov pre pedagogických zamestnancov zapojená centrálna inštitúcia a inštitúcie regionálnej úrovne.
Švédsko: Centrálna/najvyššia inštitúcia prevádza paušál na obce. Táto paušálna suma je veľmi nízka v porovnaní s vlastným
rozpočtom (príjmom) obcí. Obce zabezpečujú pre školy zdroje pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
prevádzkové tovary a služby a niektoré kapitálové náklady.
Spojené kráľovstvo (ENG/NIR): Mapa znázorňuje situáciu pre dotované školy (základné a stredné školy) (ENG), riadené
a katolícke dotované školy (NIR). Na akadémiách (ENG), dobrovoľných gymnáziách a dotovaných integrovaných školách (NIR)
zahrnuje prevod zdrojov na pedagogických zamestnancov iba centrálnu/najvyššiu úroveň.
Lichtenštajnsko: Mapa znázorňuje situáciu v stredných školách. Pri základných školách je zapojená centrálna/najvyššia
úroveň a miestna samospráva.

Prevod zdrojov na prevádzkové a kapitálové náklady zabezpečujú vo väčšine
štátov dve alebo tri úrovne
Prevádzkové tovary a služby sa používajú počas daného fiškálneho roku, t. j., tovar a služby
každodenne používané na poskytovanie vzdelávacích služieb, ako sú učebné pomôcky a kancelárske
potreby, elektrina, opravy a údržba menšieho rozsahu. Obsahujú tiež nižšie výdavky na rôzne zložky
vybavenia po určitý prah nákladov.
Prevod alebo pridelenie fondov na prevádzkové náklady zahrnujú častokrát viac úrovní než zdroje na
pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Financie zvyčajne pochádzajú z
centrálnej/najvyššej úrovne, ale mnohokrát sú do škôl prevedené prostredníctvom regionálnych
a/alebo miestnych inštitúcií. Okrem toho regionálne alebo miestne inštitúcie v niektorých štátoch
využívajú tiež miestne daňové zdroje na pokrytie nielen prevádzkových nákladov, ale tiež iných
zdrojov (pozri ukazovateľ 1.6).
Vo vyše dvoch tretinách štátov zahrnuje financovanie prevádzkových tovarov a služieb tak
centrálne/najvyššie inštitúcie, ako aj obce; a v troch štátoch (Česká republika (základné a nižšie
stredné školy), Francúzsko (stredné školy) a Rumunsko) sú zapojené inštitúcie troch rôznych úrovní.
V šiestich štátoch (Belgicko, Írsko, Španielsko (stredné školy), na Malte, v Holandsku a
Lichtenštajnsku (stredné školy)), prevod financií do škôl na prevádzkové tovary a služby zahrnuje len
centrálne/najvyššie inštitúcie. A naopak, v Rakúsku (základné školy, Hauptschulen a Neue
Mittelschulen), Chorvátsku a na Islande, sú do prevodu financií pre tieto zdroje základným a nižším
stredným školám zapojené iba miestne inštitúcie (pozri špecifické poznámky štátov).
Ak sú zapojené dve alebo tri úrovne inštitúcií, existujú rôzne modely distribúcie. Napríklad, buď sú
všetky úrovne (uvedené na mape) zapojené do prevodu zdrojov na všetky prevádzkové tovary a
služby, alebo za financovanie jednotlivých položiek zodpovedajú rôzne úrovne. V tom poslednom
prípade sa hlavné položky vo väčšine štátov, ako sú učebné pomôcky a učebnice, financujú bežne
centrálne, pričom nižšie položky, napríklad kancelárske potreby, sú financované inštitúciami na iných
úrovniach. Asi v polovici štátov je však rozdelenie právomocí za financovanie rôznych typov
prevádzkových tovarov a služieb variabilnejšie. Napríklad, na Cypre a Slovinsku (základné a nižšie
stredné školy) sú zdroje na priamu výučbu, napríklad didaktický materiál alokované priamo školám,
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bez zapojenia regionálnych či miestnych inštitúcií. Iné typy alokácie, napríklad na prevádzku budov,
zabezpečujú miestne inštitúcie. Niektoré typy prevádzkových nákladov nezahrňujú financovanie z
centrálnej/najvyššej úrovne. Napríklad v Litve sa na pokrytie prevádzkových nákladov používajú iba
miestne dane a v Rumunsku sa miestne dane používajú na financovanie didaktických materiálov, bez
ďalšieho financovania z centrálnej/najvyššej úrovne.
Ukazovateľ 1.3: Úrovne verejných inštitúcií zapojené do prevodu financií na prevádzkové tovary a služby,
základné a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14

Centrálna/najvyššia úroveň
Miestna
Regionálna
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Definíciu o prevádzkových tovaroch a službách, pozri Slovník.
Tam, kde sú rozdiely medzi stupňami vzdelávania, nižšie uvedené poznámky vysvetľujú a špecifikujú, ktoré úrovne sú uvedené
na mape.
Diagramy finančných tokov znázorňujú dodatočné informácie o inštitúciách zapojených do prevodu financií pre školy a možno
ich použiť spolu s informáciami z porovnávacej analýzy na získanie kompletnejšieho obrazu o finančnom systéme v každom
štáte.
Centrálna inštitúcia najvyššej úrovne zodpovedná za školstvo v danom štáte má zvyčajne národnú (štátnu) úroveň. Ale v
Belgicku, Nemecku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve sú 'regióny' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a
príslušné správy) zodpovedné za všetky, alebo väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania, a preto sa považujú za najvyšší
orgán.

Špecifické poznámky štátov
Belgicko: Mapa znázorňuje situáciu v obecných školách a súkromných dotovaných školách vo všetkých troch spoločenstvách.
Čo sa týka verejných dotovaných škôl vo všetkých troch spoločenstvách, prevod financií na prevádzkové náklady a služby
zabezpečuje centrálna/vrcholová úroveň a miestne inštitúcie.
Bulharsko: Mapa znázorňuje stav, ktorý platí pre obecné školy.
Česká republika: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Vo všeobecných vyšších stredných
školách a viacročných vyšších stredných školách, prevod zdrojov na prevádzkové náklady a služby zahrňujú
centrálnu/najvyššiu úroveň a regionálnu úroveň.
Dánsko, Slovinsko, Island a Turecko: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Do vyšších
stredných škôl je pri prevode zdrojov na prevádzkové náklady zapojený iba centrálny/najvyšší stupeň.
Nemecko: Pri niektorých kategóriách bežných výdavkov (napr. učebné pomôcky a školská doprava) môžu orgány
prevádzkujúce školy dostať refundáciu alebo paušál z rozpočtu spolkových krajín Land.
Írsko: Mapa znázorňuje základné školy a asi dve tretiny stredných škôl (cca 500). Asi tretine stredných škôl tečú financie
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích rád.
Španielsko: Mapa uvádza centrálne inštitúcie, centrálnu samosprávu a odbory školstva samosprávnych komunít. Ukazuje stav
platný pre stredné školy. Pre základné školy zabezpečuje prevod zdrojov pre prevádzkové tovary a služby centrálna/najvyššia
úroveň a miestne správy.
Francúzsko: Mapa znázorňuje situáciu pre stredné školy. Pre nižšie stredné školy je zapojený Département. Za vyššie stredné
školy zodpovedá región. V základných školách sú do prevodu zdrojov na prevádzkové tovary a služby zapojené
centrálna/najvyššia úroveň a miestna úroveň.
Chorvátsko: Mapa znázorňuje základnú a nižšiu strednú úroveň. Vo vyšších stredných škôl prevod zdrojov na prevádzkové
tovary a služby zahrnuje iba regionálnu úroveň.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné školy, Hauptschulen a Neue Mittelschulen. Pre allgemeinbildende höhere
Schule zabezpečujú prevod zdrojov pre prevádzkové tovary a služby centrálna/najvyššia úroveň a regionálna úroveň.
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Slovensko a Nórsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Pre vyššie stredné školy sú do prevodu
zdrojov pre prevádzkové tovary a služby zapojené centrálna inštitúcia a inštitúcie regionálnej úrovne.
Švédsko: Centrálna/najvyššia inštitúcia prevádza paušál na obce. Táto paušálna suma je veľmi nízka v porovnaní s vlastným
rozpočtom (príjmom) obcí. Obce poskytujú školám zdroje pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, prevádzkové
tovary a služby a niektoré kapitálové náklady.
Spojené kráľovstvo (ENG/NIR): Mapa znázorňuje situáciu v dotovaných školách (ENG), riadených a katolíckych dotovaných
školách (NIR). Na akadémiách (ENG), dobrovoľných gymnáziách a dotovaných integrovaných školách (NIR), prevod zdrojov na
prevádzkové tovary a služby zahrnuje iba centrálnu/najvyššiu úroveň.
Lichtenštajnsko: Mapa znázorňuje situáciu v stredných školách. V základných školách je pri prevode zdrojov na prevádzkové
tovary a služby zapojená centrálna/najvyššia úroveň a miestna samospráva.
.

Tak ako v prípade prevádzkových tovarov a služieb, financovanie kapitálových nákladov zvyčajne
zahrňuje dve úrovne inštitúcií, t. j. centrálnu/najvyššiu úroveň spolu s regiónmi alebo miestnymi
inštitúciami. Ale existujú výnimky: tri úrovne inštitúcií zabezpečujú financovanie kapitálových nákladov
v piatich štátoch: Francúzsko (stredné školy), Rakúsko (základné školy, Hauptschulen a Neue
Mittelschulen), Taliansko, Poľsko a Rumunsko.
Avšak existuje niekoľko štátov (Belgicko, Írsko, Španielsko (stredné školy), Malta a Lichtenštajnsko
(stredné školy), kde centrálna/najvyššia úroveň sama zodpovedá za financovanie kapitálových
nákladov. Okrem Holandska je to tá istá skupina štátov, ktorá sama zodpovedá centrálnej/najvyššej
inštitúcii za financovanie prevádzkových tovarov a služieb.
A tak ako pri prevádzkových nákladoch, existujú určité rozdiely vo financovaní rôznych typov
kapitálových nákladov. Vo všeobecnosti základná investícia, napr. výstavba budov alebo kúpa
pozemku je centralizovanejšia než kúpa učebnej pomôcky/zariadenia (pozri diagramy) s dvomi
výnimkami. V Rakúsku (v základných školách, Hauptschulen a Neue Mittelschulen) financovanie
výstavby školských budov pochádza z regionálnych a miestnych príjmov, zatiaľ čo centrálne/najvyššie
inštitúcie dodávajú učebnice priamo školám. V Chorvátsku je výstavba a rekonštrukcia škôl
financovaná buď z regionálnych (vyššie stredné školy) alebo miestnych (základné a nižšie stredné
školy) daní, zatiaľ čo výdavky na IKT a iné učebné pomôcky je financované aj z centrálnych, aj z
miestnych rozpočtov.
Ukazovateľ 1.4: Úrovne verejných inštitúcií zapojené do prevodu financií na kapitálové náklady pre základné
a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14

Centrálna/najvyššia úroveň
Miestna
Regionálna
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice
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Vysvetlivka
Definíciu o kapitálových nákladoch, pozri Slovník.
Tam, kde sú rozdiely medzi stupňami vzdelávania, nižšie uvedené poznámky vysvetľujú a špecifikujú, ktoré úrovne sú uvedené
na mape.
Diagramy finančných tokov znázorňujú dodatočné informácie o inštitúciách zapojených do prevodu financií pre školy a možno
ich použiť spolu s informáciami z porovnávacej analýzy na získanie kompletnejšieho obrazu o finančnom systéme v každom
štáte.
Centrálna inštitúcia najvyššej úrovne zodpovedná za školstvo v danom štáte má zvyčajne národnú (štátnu) úroveň. Ale v
Belgicku, Nemecku, Španielsku a v Spojenom kráľovstve sú 'regióny' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a
príslušné správy) zodpovedné za všetky, alebo väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania, a preto sa považujú za najvyšší
orgán.

Špecifické poznámky štátov
Belgicko: Mapa znázorňuje situáciu pre obecné školy a súkromné dotované školy vo všetkých troch spoločenstvách.
Vo verejných dotovaných školách zabezpečujú prevod zdrojov pre kapitálové náklady centrálne a miestne inštitúcie.
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu, ktorá platí pre obecné školy.
Česká republika: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Vo všeobecných vyšších stredných školách
a viacročných všeobecných stredných školách prevod zdrojov pre kapitálové náklady zahrnuje centrálnu/najvyššiu úroveň
a regionálnu úroveň.
Dánsko, Slovinsko, Island a Turecko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Pre vyššie stredné školy
je prevod zdrojov na kapitálové náklady zabezpečený na ministerskej úrovni.
Nemecko: Prevádzkovateľ školy (Schulträger) financuje kapitálové náklady, ale vo väčšine spolkových krajín/Länder, môžu
miestne orgány dostávať finančnú podporu od Land na stavebné práce, kúpu budov, rekonštrukcie, atď.
Španielsko: Mapa znázorňuje najvyššie orgány: centrálnu samosprávu a odbory školstva samosprávnych obcí. Mapa
znázorňuje stav platný pre stredné školy. Pre základné školy zabezpečuje prevod zdrojov pre kapitálové náklady
stredná/najvyššia úroveň a obec.
Francúzsko: Mapa znázorňuje situáciu v stredných školách. Pre nižšie stredné školy je zapojený Département. Pre vyššie
stredné školy je to región, ako zabezpečujúci orgán. Na základných školách prevod zdrojov na kapitálové náklady zabezpečuje
centrálna inštitúcia a obec.
Chorvátsko, Slovensko a Nórsko: Mapa znázorňuje situáciu na základných a nižších stredných školách. Vo vyšších
stredných školách zabezpečuje prevod zdrojov na kapitálové náklady centrálna/najvyššia úroveň a regionálna úroveň.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu v základných školách, Hauptschulen a Neue Mittelschulen. V allgemeinbildende höhere
Schule, prevod zdrojov na kapitálové náklady zabezpečuje iba centrálna/najvyššia úroveň.
Švédsko: Kapitálové náklady sú v priamej kompetencii obcí (aj keď menšia časť prichádza z centrálnej/najvyššej úrovne
prostredníctvom paušálu).
Spojené kráľovstvo (ENG/NIR): Mapa znázorňuje situáciu v prevádzke škôl (ENG) a riadené a katolícke dotované školy (NIR).
V akadémiách (ENG), dobrovoľných gymnáziách a dotovaných integrovaných školách (NIR, prevod zdrojov pre kapitálové
náklady zabezpečuje iba centrálna/najvyššia úroveň.
Lichtenštajnsko: Mapa znázorňuje stav platný pre stredné školy. V základných školách prevod zdrojov na kapitálové náklady
zabezpečuje centrálna/najvyššia úroveň a miestna samospráva.

Na záver, prevod financií pre pedagogických zamestnancov je oblasť, ktorá zahrnuje najmenší počet
úrovní inštitúcií s financiami prevedených z centrálnej/najvyššej úrovne priamo do škôl, tak je to v
tretine štátov. V ostatných štátoch ministerstvá zdieľajú zodpovednosť za prevod financií a/alebo
vyplácanie zamestnancov spolu s miestnymi inštitúciami (najmä v severských štátoch), regionálnymi
inštitúciami alebo administratívnymi oddeleniami najvyšších orgánov. Podobne to platí aj pre
nepedagogických zamestnancov, ale bežnejšie je zapojiť miestne alebo regionálne inštitúcie, či už
samostatne alebo spoločne s centrálnymi/najvyššími inštitúciami. Prevod zdrojov pre prevádzkové a
kapitálové náklady veľmi často zahrnuje dve alebo tri úrovne inštitúcií. Preto možno povedať, že vo
všeobecnosti vo všetkých základných kategóriách zdrojov (zamestnanci, prevádzkové a kapitálové
náklady) viac než jedna úroveň inštitúcií zabezpečuje prevod zdrojov do škôl.
Ale v niektorých štátoch je do prevodu zdrojov do škôl zapojená len centrálna/najvyššia úroveň pre
všetky kategórie zdrojov (zamestnanci, prevádzkové a kapitálové náklady) – v Belgicku (do obecných
a súkromných dotovaných škôl), v Írsku, v Španielsku (pozri špecifické poznámky pre tieto tri štáty) a
na Malte. V Holandsku zahrnuje všetky kategórie zdrojov, okrem kapitálových nákladov, iba centrálna
inštitúcia. V Nemecku je prevod zdrojov pre nepedagogických zamestnancov, prevádzkové tovary a
služby a kapitálové náklady zabezpečovaný prostredníctvom „dotujúceho” orgánu školy (Schulträger),
a na Islande (v základných a stredných školách) za prevod zdrojov pre zamestnancov a prevádzkové
náklady zodpovedá obec.
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Asi v polovici štátov dostáva stredná úroveň inštitúcií buď blokový grant,
alebo paušál a rozdeľuje ho do rôznych kategórií zdrojov
Stredná úroveň inštitúcií je, ako naznačuje názov, v toku financovania vzdelávania v pozícii
„stredného článku”. Svoje financie dostávajú bežne od centrálnej/najvyššej inštitúcie, ale v mnohých
štátoch môžu tiež zvýšiť svoj vlastný príjem, napr. výberom miestnych daní. Okrem toho stredná
úroveň inštitúcií má niekedy právo rozhodovať o sume alokovanej do rôznych kategórií zdrojov
(rozdelením blokového grantu alebo paušálu). Ale v niektorých štátoch sa ich úloha môže obmedziť
len na prevod financií, ktoré dostávajú. V tejto publikácii termín stredná úroveň inštitúcií nezahrnuje
žiadne práva, ale slúži len na opis postavenia týchto orgánov medzi centrálnou/najvyššou a školskou
úrovňou.
Právomoci stredných inštitúcií tiež závisia od mechanizmov a techník používaných pri alokovaní zdrojov.
Kapitola 2 a 3 sa podrobnejšie zaoberá otázkami metód financovania a kritérií. Hoci školská samospráva
sa v tejto publikácii neskúma, je dôležité poznamenať, že regionálne alebo miestne inštitúcie môžu
častokrát umožniť školám samostatnosť pri rozhodovaní o alokovaní zdrojov.
Pre účely tejto publikácie je „blokový grant” definovaný ako určité množstvo peňazí poskytnuté stredným
inštitúciám a určené na pokrytie minimálne dvoch z troch kategórií zdrojov (zamestnanci, prevádzkové a
kapitálové náklady). „Paušálna suma” je definovaná ako množstvo peňazí alokovaných miestnou
alebo regionálnou inštitúciou na pokrytie rozsahu verejných služieb, vrátane vzdelávania. Stredné
inštitúcie určujú množstvo peňazí alokovaných do vzdelávanie berúc do úvahy potreby iných
verejných služieb a všetky obmedzenia stanovené v zákonoch alebo vyhláškach.
V prípade blokových grantov sumu na vzdelávanie zvyčajne určujú centrálne/najvyššie inštitúcie a
stredné inštitúcie majú len právomoc rozhodnúť o rozdelení týchto financií medzi jednotlivé typy
zdrojov. Hoci stredné inštitúcie môžu mať viac priestoru na manévrovanie pri alokovaní financií z
paušálnej čiastky, musia tiež vedieť nájsť rovnováhu v požiadavkách súťaživosti vo vzdelávaní s
požiadavkami iných verejných služieb. Ale v praxi majú mnohokrát stredné inštitúcie plnú autonómiu
pri rozhodovaní o výške sumy, ktorá sa má použiť na vzdelávanie.
Medzi štátmi existujú tiež rozdiely v tom, či paušálna suma alebo blokový grant sa má určiť na pokrytie
všetkých kategórií zdrojov, alebo či sa obmedzuje na presne stanovené kategórie. Tam, kde ide o
všetky kategórie zdrojov, stredné inštitúcie môžu mať väčšiu autonómiu pri rozhodovaní ako zamerať
zdroje, a to zasa závisí od podmienok a kritérií, ktoré musia použiť pri rozdeľovaní zdrojov (pozri
kapitoly 2 a 3).
Asi v štvrtine štátov, najmä v severnej Európe, regionálne alebo miestne inštitúcie získavajú paušálnu
sumu z centrálnej/najvyššej úrovne, ktoré potom orgány ďalej rozdeľujú. Ale niekedy existujú rozdiely,
dokonca vo vnútri štátov, v spôsobe postupovania. Napríklad vo Fínsku je veľká časť financovania
škôl stanovená ako paušálna suma pre obce. Závisí však od obce, či alokuje rozpočet školám, a ktoré
školy môžu rozhodovať podľa vlastného uváženia pri plnení svojich priorít.
V Grécku obce rozdeľujú svoje blokové granty a alokujú financie pre nepedagogických zamestnancov
a prevádzkové náklady. Na Cypre školská rada zodpovedná za všetky školy v obci, získava blokový
grant od ministerstva školstva a kultúry, ktorý potom rozdeľuje medzi všetky kategórie zdrojov, okrem
pedagogických zamestnancov.
Asi v polovici štátov sú stanovené financie pre jednotlivé kategórie zdrojov (napríklad v Taliansku a v
Lotyšsku) na príslušný zdroj, prípadne miestne alebo regionálne inštitúcie prevádzajú blokové granty
priamo do škôl, bez ich rozdelenia (napr. v Estónsku).
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Ukazovateľ 1.5: Štáty, v ktorých stredná úroveň inštitúcií poberá paušálne čiastky alebo blokové granty a alokuje
ich rôznym kategóriám zdrojov (zamestnanci, prevádzkové a kapitálové náklady)

Blokové granty pre alokáciu
rôznym kategóriám zdrojov
Paušálna (celková) čiastka na
alokáciu rôznym kategóriám
zdrojov
Údaje nie sú k dispozícii
Žiadne blokové granty či
paušálne čiastky alokované
jednotlivým kategóriám zdrojov

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Definície paušál a blokový grant, pozri Slovník. Rozdiely medzi stupňami vzdelávania pozri na mape, nižšie uvedené
poznámky vysvetľujú tieto varianty.

Śpecifické poznámky štátov
Belgicko: Mapa znázorňuje situáciu v obci a súkromné dotované školy. Vo verejných dotovaných školách je organizačným
orgánom miestny orgán, t. j. obce, provincie alebo mestá. Vo verejných dotovaných školách obce dostávajú a distribuujú
blokový grant jednotlivým zdrojom. V súkromných dotovaných školách je ‘organizačným orgánom’ osoba alebo orgán riadený
súkromnou normou, ktorá riadi jednu alebo niekoľko škôl.
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu, ktorá je platná pre obecné školy.
Dánsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Do financovania vyšších stredných škôl nie sú zapojené
žiadne stredné inštitúcie.
Grécko: Blokový grant distribuujú obce.
Portugalsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Blokový grant poskytuje ministerstvo financií
obciam pre základné a nižšie stredné školy na pokrytie prevádzkových a kapitálových nákladov.
Slovinsko: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Miestne inštitúcie nefinancujú vyššie stredné školy.
Švédsko: Paušálna suma poskytnutá vládou je veľmi nízka v porovnaní s vlastným rozpočtom (príjmom) obcí.
Spojené kráľovstvo (ENG/NIR): Mapa znázorňuje situáciu pre dotované školy (ENG) a riadené a katolícke dotované školy
(NIR). Do financovania akadémií (ENG), dobrovoľných gymnázií a dotovaných integrovaných škôl (NIR) sa stredné inštitúcie
neangažujú.
Island: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Do financovania vyšších stredných škôl sa stredné
inštitúcie nezapájajú.
Lichtenštajnsko: Mapa znázorňuje situáciu pre stredné školy. Základné školy nedostávajú blokové granty.

Miestne alebo regionálne inštitúcie vo vyše dvoch tretinách štátov prispievajú
k financovaniu vzdelávania školskej úrovne z vlastného príjmu
Vo väčšine prípadov pod „vlastnými príjmami” miestnych alebo regionálnych inštitúcií rozumieme dane
získané týmito inštitúciami od miestnych obyvateľov/podnikateľov. Miestne dane sa tiež, samozrejme,
používajú aj na iné účely než na vzdelávanie, takže financie venované vzdelávaniu veľmi často závisia
od potrieb iných verejných služieb ako aj od politických priorít príslušnej regionálnej alebo miestnej
inštitúcie. Či sa tento druh príjmu použije na všetky kategórie vzdelávacieho zdroja alebo sa
zameriava na určité zdroje, sa medzi štátmi líši.
Regionálne alebo miestne inštitúcie používajú vlastný príjem na financovanie škôl v 27 štátoch. V
severských štátoch, Bulharsku (obecné školy), Estónsku a v Spojenom kráľovstve (Škótsko), sa tento
typ príjmu používa na všetky kategórie zdrojov. V 17 štátoch sa obmedzuje iba na vybrané zdroje.
Napríklad v Litve a Rumunsku, sa miestny/regionálny príjem používa na prevádzkové a kapitálové
náklady. V Poľsku môžu miestne inštitúcie slobodne alokovať svoj príjem tak, ako uznajú za vhodné,
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používajú ho hlavne na financovanie pedagogických zamestnancov (vo forme mzdových príplatkov),
kapitálové náklady (na poskytnutie vlastného príspevku, v prípade žiadosti o špecifické granty) a na
dopravu. V Chorvátsku a v Holandsku sa používajú príjmy stredných inštitúcií na kapitálové náklady. A
konečne, zatiaľ čo takmer vo všetkých štátoch používajú vlastný príjem na financovanie minimálne
jedného typu zdrojov, len asi polovica týchto štátov ho používa na financovanie pedagogických
zamestnancov.
Ukazovateľ 1.6: Štáty, v ktorých stredná úroveň inštitúcií používa vlastný príjem na zabezpečenie financovania pre
školské zdroje (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, prevádzkové a kapitálové náklady)

Vlastný príjem sa používa len
na vybrané kategórie zdrojov
Vlastný príjem sa používa na
všetky kategórie zdrojov
Údaje nie sú k dispozícii
Vlastný príjem sa nepoužíva na
financovanie škôl

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Vlastný príjem znamená dane alebo iný príjem vyberaný miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami na financovanie verejných
služieb. Tam, kde sú rozdiely medzi stupňami vzdelávania, poznámky uvedené nižšie vysvetľujú varianty a špecifikujú, ktoré
stupne sú uvedené na mape.

Špecifické poznámky štátov
Belgicko (BE fr): Mapa znázorňuje situáciu v obci a v súkromných dotovaných školách. Vo verejných dotovaných školách
miestne inštitúcie používajú svoj vlastný príjem na mzdy technických zamestnancov a zamestnancov údržby, prevádzkové
a kapitálové náklady.
Belgicko (BE de): Mapa znázorňuje situáciu v obecných školách a súkromných dotovaných školách. Vo verejných dotovaných
školách obce používajú svoj vlastný príjem na prevádzkové a kapitálové náklady.
Belgicko (BE nl): Mapa znázorňuje situáciu v obci a súkromných dotovaných školách. Vo verejných dotovaných školách môžu
obce použiť svoje príjmy na pokrytie asi 30 až 40 % kapitálových nákladov.
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu platnú pre obecné školy.
Dánsko a Island: Mapa znázorňuje situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Na financovanie vyšších stredných škôl sa
vlastné príjem nepoužíva.
Španielsko: Mapa znázorňuje situáciu v stredných školách. Miestne inštitúcie môžu financovať základné školy z vlastného
príjmu. Samosprávne obce vyberajú vlastné dane, ktoré idú do fondu ‘Basic Services Guarantee Fund’ v centrálnej štátnej
správe a tvoria paušál pre všetky verejné služby. Tie sa potom znovu distribuujú samosprávnym obciam, ktoré môžu použiť tieto
fondy na vzdelávanie alebo iné verejné služby.
Slovinsko: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Miestne inštitúcie nefinancujú vyššie stredné
školy.
Spojené kráľovstvo (ENG): Informácie platia len pre dotované školy; stredné inštitúcie (LAs) nezohrávajú žiadnu úlohu pri
financovaní akadémií.
Spojené kráľovstvo (SCT): Úlohou každej miestnej inštitúcie je alokovať všetky finančné zdroje, ktoré má k dispozícii (paušál
a daňové príjmy a iný príjem), na základe miestnych potrieb a priorít.
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KAPITOLA 2: METÓDY, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ NA STANOVENIE
VÝŠKY POTREBNÝCH ZDROJOV
Jedným z problémov, ktorým čelia vzdelávacie inštitúcie je prideliť im finančné prostriedky v súlade
s ich potrebami, a to spravodlivým a účinným spôsobom. Cieľom tejto časti je identifikovať metódy,
ktoré používajú vzdelávacie inštitúcie na určenie výšky potrebných zdrojov. Bude sa zaoberať
otázkou, či existuje vzťah medzi typom zdroja (pre pedagogických zamestnancov, prevádzkové tovary
a služby alebo kapitálové náklady) a spôsobom prideľovania. Tiež zváži, či sa líšia metódy v závislosti
od úrovne zapojených inštitúcií (centrálna, regionálna alebo miestna).
Môžu byť identifikované dva hlavné modely. Prvý využíva dohodnutý postup založený na vopred
stanovených záväzných kritériách pre určenie presnej výšky prostriedkov, ktoré by školy mali dostať.
Naproti tomu druhý bežne používaný model je založený na odhade potrieb škôl, ktoré sa môžu, ale
nemusia nevyhnutne brať do úvahy, nie sú žiadne vopred stanovené kritériá. V rámci druhého modelu,
zodpovedné orgány školskej správy majú väčšiu samostatnosť pri rozhodovaní o výške zdrojov, ktoré
majú byť pridelené.
V rámci týchto dvoch modelov môžu byť identifikované tri metódy.
1. Normatívne financovanie sa obvykle spája s prvým modelom. Využíva určené kritériá a používa
všeobecne dohodnuté pravidlo – podľa týchto kritérií stanoviť výšku zdrojov, na ktoré má každá
škola nárok.
2. Schvaľovanie rozpočtu je metóda zvyčajne spojené s druhým modelom. Ide o pridelenie
prostriedkov na inštitúcie/školy v súlade s rozpočtom, ktorý vypracovali samé školy a predložili na
schválenie zodpovednej verejnej inštitúcii.
3. S druhým modelom je tiež spojené ľubovoľné určenie zdrojov. V rámci tohto systému výšku
prostriedkov určuje zodpovedná inštitúcia. Je pevná, bez toho, aby sa odkazovala na nejakú inú
inštitúciu, čo znamená, že neexistuje žiadny stanovený finančný vzorec pre výpočet pridelenej
čiastky a že odhad potrieb a zodpovedajúce prideľovanie prebieha od prípadu k prípadu.
Nasledujúce analýza vychádza z finančných tokov uvedených v národných grafoch, ktoré nemajú
vyčísliť skutočný finančný príspevok zodpovedných inštitúcií pre zamestnancov, bežné a kapitálové
výdavky. Preto táto kapitola popisuje metódy, ktoré sa používajú na stanovenie výšky zdrojov, bez
ohľadu na to, či sú pridelené sumy vysoké alebo nízke. Za typy financovania sa považujú granty
určené pre konkrétny zdroj, blokové granty (určené na financovanie viac ako jednej kategórie zdrojov)
a jednorazové sumy (určené na financovanie množstva verejných služieb).

V piatich vzdelávacích systémoch používajú všetky zodpovedné školské úrady
pre stanovenie výšky zdrojov potrebných na zamestnancov, prevádzkové a
kapitálové výdavky iba finančný vzorec
V Bulharsku (obecné školy) ministerstvo financií a ministerstvo školstva a vedy udeľujú blokový grant
do zastupiteľstiev obcí a miestnych orgánov pomocou normatívneho financovania. Tieto obecné
rady/orgány buď poskytujú tovar školám samy, alebo prevedú finančné prostriedky na orgány na
úrovni školy, a to pomocou normatívneho financovania. V Španielsku prideľuje španielska vláda
paušálnu sumu na ministerstvá pre každú autonómnu oblasť, na základe schváleného vzorca pre
stanovenie výšky potrebných finančných prostriedkov. Zodpovedné ministerstvá autonómnych
spoločenstiev tiež používajú schválený vzorec poskytovania finančných prostriedkov do škôl. V oboch
týchto štátoch, vzorec použitý sprostredkujúcimi inštitúciami, sa môže odlišovať.
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Ministerstvo školstva a zamestnanosti na Malte poskytuje školám dva granty – jeden vyčlenený pre
zamestnancov a druhý pre prevádzkové a kapitálové náklady. Granty sú vypočítané pomocou
normatívneho financovania.
Ukazovateľ 2.1: Použitie finančného vzorca na určenie výšky zdrojov na zamestnancov, prevádzkové tovary a
služby a kapitálové náklady v základnom a všeobecnom strednom vzdelávaní, 2013/14

Všetky zodpovedné vzdelávacie
inštitúcie používajú iba finančný
vzorec
Zodpovedné vzdelávacie inštitúcie
nepoužívajú iba finančný vzorec

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Mapa znázorňuje, či finančný vzorec využívajú všetky vzdelávacie inštitúcie/orgány, ktoré sú zodpovedné za určenie výšky
prostriedkov na zamestnancov, prevádzkové náklady a služby a kapitálové náklady. V prípade, že rozhodnutie spočíva na
regionálnych a miestnych inštitúciách/orgánoch, uvádza sa najčastejšie používaná metóda.
Definíciu kapitálové náklady, prevádzkové tovary a služby, normatívne financovanie, pozri Slovník.

Špecifické poznámky štátov
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu v obecných školách.

Vo Fínsku a Nórsku príslušné ministerstvá tiež systematicky uplatňujú finančný vzorec, ktorý sa
používa na stanovenie paušálnej sumy pridelenej obciam na financovanie nielen vzdelávania, ale aj
ďalších verejných služieb, ktoré sú v kompetencii obcí. Na druhej strane, mnoho obcí tiež používa
normatívne financovanie na vyčlenenie finančných prostriedkov školám z paušálnej sumy, ktoré
dostávajú z daní. Vzorec sa môže medzi obcami odlišovať.

Medzi najčastejšie metódy stanovovania výšky zdrojov na zamestnancov,
prevádzkové a kapitálové náklady sú buď schvaľovaním rozpočtov, alebo
podľa vlastného uváženia v troch štátoch
Rozpočtové schvaľovanie je metóda používaná príslušnými ministerstvami v Grécku na pridelenie
zdrojov na inštitúcie strednej úrovne zapojené do financovania škôl. Obce potom odhadnú potreby
vzdelávacích inštitúcií a poskytnú im primerané zdroje (t.j. podľa kvalifikovaného odhadu). Okrem
toho, štátom prevádzkované agentúry, ktoré získavajú finančné prostriedky zo zodpovedných
ministerstiev, zabezpečujú školám tovary a služby. DIOFANTOS (Výpočtová technika a tlačové
centrum) tlačí knihy a distribuuje ich do škôl, zatiaľ čo Ktiriakes Ypodomes SA (budovy Infrastructure
S.A.) nákupy a iné typy kapitálových nákladov a služieb (služby, napr. zariadenie, opravy a údržba,
zabezpečenie staveniska a výstavba nových budov).
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V Maďarsku tiež štátom prevádzkované agentúry Klebelsberg (Institutions Maintenance Centre)
dostávajú granty z ministerstva na zaplatenie zamestnancov, nákup prevádzkových tovarov a služieb
priamo, alebo aj úhradou niektorých kapitálových nákladov. Školské obvody (miestne jednotky
Klebelsberg) zodpovedné za niekoľko škôl predkladajú rozpočty Klebelsbergu na schválenie.
V Portugalsku zodpovedné ministerstvá nepoužívajú spoločne stanovené pravidlo pre určenie výšky
finančných prostriedkov pre obce, pre skupiny škôl alebo jednotlivé školy. Finančné prostriedky na
kapitálové náklady majú tendenciu byť slobodne prideľované príslušnými ministerstvami podľa
jednotlivých prípadov s odkazom na určitý rámec vzorca, alebo vopred stanovených kritérií. Obce,
skupiny škôl alebo jednotlivé školy predkladajú na schválenie vlastný rozpočet pre nepedagogických
zamestnancov a prevádzkové tovary a služby zodpovedným ministerstvám.

V 28 vzdelávacích systémoch, centrálna/najvyššia úroveň ministerstiev
používa finančné vzorce na stanovenie výšky zdrojov pre pedagogických
zamestnancov
V celej Európe je najbežnejším spôsobom použitie finančného vzorca ako na centrálnej/najvyššej
úrovni ministerstiev sa stanovuje výška prostriedkov pre pedagogických zamestnancov. 28
vzdelávacích systémov, ktoré používa túto metódu, možno rozdeliť do dvoch širokých kategórií: prvú
tvoria systémy, v ktorých sú prostriedky pre pedagogických zamestnancov súčasťou paušálnej sumy
alebo blokového grantu buď pre inštitúcie na úrovni školy, alebo inštitúcie strednej úrovne; druhú
tvoria systémy, kde ministerstvá prideľujú grant určený na financovanie pedagogických zamestnancov
na príslušné inštitúcie alebo úrady, alebo kde ministerstvá platia učiteľov priamo. Severské štáty
Európy obvykle patria do prvej kategórie. Ich počet v každej kategórii je rovnaký.
V Poľsku, Fínsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve (Wales a Škótsko) a Nórsku miestne inštitúcie, ktoré
majú významnú autonómiu v riadení verejných služieb – vrátane vzdelávania, dostanú paušálnu sumu
na základe normatívneho financovania. Táto paušálna suma, ktorá môže byť iba nízka sa v niektorých
štátoch používa na nákup alebo prideľovanie zdrojov potrebných na prevádzku verejných služieb v
rámci svojej pôsobnosti.
V Bulharsku (obecné školy) ministerstvo financií prideľuje blokový grant do zastupiteľstiev obcí a
miestnych orgánov, ktoré vzápätí pridelia ďalší blokový grant školám na financovanie pedagogických
zamestnancov. V Estónsku dostáva blokový grant miestna správa na financovanie zamestnancov a
kapitálové náklady, ako aj časť nákladov na prevádzkové tovary a služby. V Litve poskytuje
ministerstvo školstva blokové granty obciam. Tieto dotácie sa ďalej rozdeľujú školám, ktoré financujú
svojich pedagógov priamo, na nákup niektorých kníh a ďalšie zdroje súvisiace s výučby. V Holandsku
dostáva finančné prostriedky Výkonná agentúra pre vzdelávanie od ministerstva školstva, kultúry a
vedy a prideľuje blokové granty na náklady na zamestnancov a prevádzkové výdavky na školské
inštitúcie. V Rumunsku poskytuje ministerstvo verejných financií blokový grant hlavnému oddeleniu
kraja pre verejné financie, ktoré ich prevádza krajským školským inšpektorátom. Tie sa vzápätí
prevedú do zastupiteľstiev obcí a nakoniec na vedenie školy. Tento grant slúži na pokrytie platov
zamestnancov, ďalšie vzdelávanie a časť prevádzkových a kapitálových nákladov. Blokový grant pre
všetky zdroje, s výnimkou kapitálových nákladov, je tiež pridelený miestnym orgánom z príslušných
ministerstiev v Spojenom kráľovstve (v Anglicku a Severnom Írsku): to sa vzťahuje len na dotované
školy v Anglicku a kontrolované a prevádzkované školy v Severnom Írsku. V Dánsku a Slovinsku
poskytujú zodpovedné ministerstvá stredným školám buď riaditeľom/školským radám blokový grant v
Dánsku pre všetky kategórie zdrojov, a v Slovinsku na výdavky na zamestnancov a prevádzkové
tovary a služby.
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Ak sa nepoužíva žiadny spoločný postup pre stanovenie výšky prostriedkov pre pedagogických
zamestnancov, príslušné inštitúcie poskytujú dotácie na tento účel vo všetkých štátoch s výnimkou
Dánska (pre základné a nižšie stredné školy). V Dánsku sú finančné prostriedky na tento účel
súčasťou paušálnej sumy pridelenej obci.
Učitelia sú vyplácaní priamo zodpovedným ministerstvom v ôsmich vzdelávacích systémoch.
Finančný vzorec pre stanovenie výšky zdrojov potrebných pre túto kategóriu výdavkov existuje vo
všetkých štátoch okrem Maďarska a Portugalska.
Ukazovateľ 2.2: Metódy financovania, ktoré používa centrálna/najvyššia úroveň ministerstiev na výpočet čiastky
určenej na náklady pedagogických zamestnancov v základnom a všeobecnom strednom vzdelávaní, 2013/14
"
Paušálna suma alebo blokové
granty určené na základe
finančného vzorca
Granty určené na náklady na
pedagógov na základe
finančného vzorca
Paušálna suma alebo blokové
granty učené inými metódami
Granty na náklady na
pedagógov určené inými
metódami
Pedagogickí zamestnanci
platení priamo zodpovedným
ministerstvom
Centrálna/najvyššia úroveň
ministerstiev nie je zapojená v
tejto oblasti
Údaje nie sú k dispozícii
Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Definíciu pedagogickí zamestnanci, blokové granty, paušálna suma, finančný vzorec, pozri Slovník.
Tento údaj poskytuje informácie o:
• metóde použitej centrálnou/najvyššou úrovňou ministerstiev pre stanovenie výšky finančných prostriedkov na krytie, a to
buď úplné alebo čiastočné, nákladov na pedagogických zamestnancov;
• spôsobe financovania pridelenej – paušálnej sumy, blokového grantu alebo grantu určeného na zamestnancov.

Poznámky štátov
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu v obecných školách.
Dánsko: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Pre školy na vyššej sekundárnej úrovni,
ministerstvo školstva využíva finančný vzorec a prideľuje finančné prostriedky, ako granty určené podľa úrovne aktivít
(taxameter) doplnené základnými grantmi, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj fondov a viacročné modely dohôd. Finančné
prostriedky sú spravidla poskytované v rámci blokového grantu.
Nemecko: Finančný vzorec sa používa na projekt nákladov na zamestnancov. Tieto plánované náklady sú súčasťou návrhu
rozpočtu krajiny Land.
Španielsko: Autonómne spoločenstvo dostane paušálnu sumu od centrálnej správy.
Slovinsko: Mapa znázorňuje situáciu v školách, v rámci povinnej školskej dochádzky. Pre školy na vyššej sekundárnej úrovni,
ministerstvo školstva, vedy a športu poskytuje blokový grant na pokrytie výdavkov na zamestnancov a bežné náklady, pomocou
vzorca pre stanovenie výšky dotácie.
Švédsko: Centrálne školské inštitúcie prakticky nemajú účasť na financovaní pedagogických zamestnancov, nízkou paušálnou
sumou prispieva do školského rozpočtu obcí.
Island: Rozpočet pre učiteľov na základnej a nižšej strednej úrovni pochádza z daní obcí. Pre školy na vyššej strednej úrovni,
blokový grant, ktorý je najmä na pokrytie nákladov na pedagogických zamestnancov je pridelený riaditeľom škôl/školským
radám ministerstvom školstva, ktoré používa finančný vzorec pre stanovenie výšky blokového grantu.
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Vo väčšine štátov centrálna/najvyššia úroveň ministerstiev používa finančný
vzorec na stanovenie výšky zdrojov na prevádzkové tovary a služby
Rovnako ako je to u pedagogických zamestnancov je finančný vzorec metóda najčastejšie používaná
príslušnými ministerstvami na určenie výšky zdrojov na prevádzkové tovary a služby, bez ohľadu na
typ financovania (granty alebo paušálna suma), a či je určený na pokrytie všetkých alebo len
niektorých nákladov.
Iba tri štáty používajú odlišnú metódu pre stanovenie výšky zdrojov na náklady na pedagogických
zamestnancov. V Belgicku (Nemecké spoločenstvo) sa vzorec nepoužíva na výpočet výšky potrebnej
na pokrytie prevádzkových tovarov a služieb pre školy spoločenstva. To isté platí v Českej republike, s
ohľadom na väčšinu poskytnutých finančných prostriedkov na prevádzkové tovary a služby, ale
rozpočty na didaktickú techniku a rozvoj školy sú stanovené podľa finančného vzorca. V Turecku sa
finančný vzorec používa na stanovenie finančných prostriedkov pre tento typ nákladov.
V Nemecku nie sú spolkové krajiny zapojené do určovania výšky prostriedkov určených na
prevádzkové tovary a služby. V Chorvátsku a Rakúsku (Volksschulen, Hauptschulen a Neue
Mittelschulen) sú prevádzkové tovary a služby financované len z miestnych príjmov, pričom zdroje pre
pedagogických zamestnancov sú určené príslušnými centrálnymi/najvyššími úrovňami ministerstiev
pomocou finančného vzorca.
Ukazovateľ 2.3: Spôsoby financovania používané centrálnymi/najvyššími inštitúciami ministerstiev na určenie
výšky zdrojov určených alebo prispievajúcich na nákup prevádzkových tovarov a služieb, základné a všeobecné
stredné vzdelávanie, 2013/14
Paušálna suma alebo blokový
grant určené na základe
finančného vzorca
Granty na prevádzkové náklady
určené na základe finančného
vzorca
Paušálna suma alebo blokový
grant určené na základe iných
metód
Granty na prevádzkové náklady
určené na základe iných metód
Centrálna/najvyššia úroveň
ministerstiev nie je zapojená v
tejto oblasti
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Definíciu prevádzkové tovary a služby, blokový grant, paušálna suma, finančný vzorec, pozri Slovník.
Tento údaj poskytuje informácie o:
• mechanizme používanom na najvyššej úrovni ministerstiev na určenie úrovne financovania na krytie, a to buď úplne alebo
čiastočne, prevádzkových nákladov;
• spôsobe financovania poskytnutej – paušálnej sumy, blokového grantu alebo grantu určeného na prevádzkové tovary a služby
Belgicko (BE de): Informácie sú o komunitných školách, s výnimkou prostriedkov určených na vzdelávacie účely. Zdroje pre
prevádzkové tovary a služby sú v súkromných a verejných grantmi dotovaných školách vypočítané pomocou finančného vzorca.
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu pre obecné školy.
Česká republika: Použitý finančný vzorec určuje iba nízky podiel sumy na prevádzkové tovary a služby (na učebné materiály a
rozvoj školy).
Dánsko: Mapa znázorňuje situáciu na základnej a nižšej strednej úrovni. Pre školy na vyššej strednej úrovni používa
ministerstvo školstva finančný vzorec a prideľuje financie ako granty stanovené podľa úrovne činnosti (taxameter) doplnené
základnými grantmi, účelovým výskumom, rozvojovými fondmi a modelmi viacročných dohôd. Fondy sa všeobecne poskytujú v
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blokových grantoch.
Španielsko: Autonómne spoločenstvá dostávajú paušálnu sumu z centrálnej vlády.
Chorvátsko: Iba miestne dane (buď z miest/obcí alebo krajov, záleží od vzdelávacej úrovne školy) sa používajú na
financovanie bežných výdavkov.
Cyprus: Ako doplnok ku grantu určeného na bežné výdavky, fondy pridelené školským radám ako blokový grant sa tiež
používajú na úhradu niektorých výdavkov na prevádzkové tovary a služby.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu pre Volksschulen, Hauptschulen a Neue Mittelschulen, ich rozpočet na bežné výdavky
prichádza z príjmov obcí. Pre školy allgemeinbildende höhere Schulen používa Federálne ministerstvo školstva a ženských
záležitostí na stanovenie výšky grantu finančný vzorec, postupuje to regionálnym školským radám.
Slovinsko: Mapa znázorňuje situáciu pre školy, ktoré poskytujú povinné vzdelávanie. Pre školy na vyššej strednej úrovni
ministerstvo školstva, vedy a športu poskytuje blokový grant na zamestnancov a bežné výdavky, na stanovenie výšky
blokového grantu používa finančný vzorec.
Švédsko: Centrálne školské inštitúcie nie sú prakticky zapojené do financovania prevádzkových tovarov a služieb, keďže
paušálna suma, ktorou sa prispieva do školských rozpočtov obcí je veľmi nízka.
Island: Mapa znázorňuje situáciu na základnej a nižšej strednej úrovni, kde rozpočet na prevádzkové tovary a služby
pochádzajú iba z príjmov daní obce. Pre školy na vyššej strednej úrovni prideľuje grant určený na prevádzkové náklady
ministerstvo školstva, ktoré môže slobodne určovať výšku zdrojov.
Lichtenštajnsko: Stredné školy môžu podľa svojej potreby požiadať o dodatočné zdroje na prevádzkové náklady.

Vo väčšine štátov centrálna/najvyššia úroveň ministerstiev určuje výšku
zdrojov na kapitálové náklady podľa odhadovanej potreby
Väčšina štátov používa na stanovenie úrovne zdrojov potrebných na kapitálové náklady individuálnejší
prístup. Za účelom stanovenia výšky zdrojov na granty zodpovedné ministerstvá v celej Európe
zvyčajne odhadnú potreby škôl, alebo potreby inštitúcií strednej úrovne, na ktoré sa prideľujú
kapitálové prostriedky. Inými slovami, na rozdiel od ostatných dvoch hlavných typov výdavkov,
rozhodnutia o kapitálových nákladoch sú častejšie vykonávané na základe rozhodnutia zodpovedných
ministerstiev, ktorým v niektorých prípadoch, školy alebo inštitúcie strednej úrovne predkladajú
rozpočet na kapitálové náklady na schválenie.
Ukazovateľ 2.4: Finančné metódy používané na centrálnej/najvyššej úrovni ministerstiev na určenie výšky zdrojov
určených alebo prispievajúcich na kapitálové náklady, základné a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14
Paušálna suma alebo blokový
grant určený na základe
finančného vzorca
Granty určené na kapitálové
náklady vypočítané na základe
finančného vzorca
Paušálna suma alebo blokový
grant vypočítaný inou metódou
Granty na kapitálové náklady
určené inými metódami
Centrálna/najvyššia úroveň
ministerstiev nie je zapojená v
tejto oblasti
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetlivka
Definíciu kapitálové výdavky, blokové granty, paušálna suma, finančný vzorec, uváženie určenia zdrojov a
schvaľovanie rozpočtov, pozri Slovník.
Tento údaj poskytuje informácie o:
• mechanizme používanom centrálnou/najvyššou úrovňou ministerstiev pre stanovenie výšky finančných prostriedkov na krytie,
a to buď úplné alebo čiastočné, kapitálových nákladov;
• spôsobe financovania – paušálnej sumy, blokových grantov alebo grantov vyčlenených na kapitálové náklady.
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Poznámky štátov
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu pre obecné školy.
Dánsko: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Pre školy na vyššej strednej úrovni ministerstvo
školstva používa finančný vzorec na výpočet grantov určených podľa úrovne činnosti (taxameter) doplnené základnými grantmi,
zameraný výskum a rozvoj financovania, modely viacročných dohôd. Financie sa všeobecne poskytujú ako časť blokových
grantov.
Nemecko: Vo väčšine Länder môžu miestne inštitúcie dostať finančnú podporu (napr. jednorazové granty one-off grants) z
Land na rekonštrukčné práce, nákup budov, renovácie a pod.
Španielsko: Autonómne spoločenstvá dostávajú paušálnu sumu od centrálnej správy.
Taliansko: Priamy vplyv zákona č. 104/2013, ktorý bol prijatý na jeseň roku 2013 je, že regionálne a miestne správy pod
záštitou ministerstva hospodárstva a financií a ministerstva školstva môžu mať ľahší prístup k dlhodobým pôžičkám na údržbu,
rekonštrukciu, skvalitňovanie bezpečnosti budov alebo výstavbu nových.
Cyprus: Ku grantu určeného na kapitálové náklady sú dodatočné financie prideľované školským radám ako blokové granty,
ktoré sa môžu tiež použiť na kapitálové náklady.
Lotyšsko: Kapitálové náklady sú financované z miestnych daní.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu pre Volksschulen, Hauptschulen a Neue Mittelschulen, kde financie na kapitálové náklady
pochádzajú z príjmov Länder a obcí. Pre allgemeinbildende höhere Schulen, Federálne ministerstvo školstva a ženských
záležitostí odhaduje výšku zdrojov potrebných na kapitálové náklady (výstavba, rekonštrukcia škôl). Potrebné učebnice sa
poskytujú bezplatne všetkým žiakom zo zdrojov Federálneho ministerstva rodiny a mládeže.
Švédsko: Centrálne inštitúcie nie sú prakticky zapojené do financovania kapitálových nákladov, paušálnou sumou prispievajú
minimálne do obecných rozpočtov na vzdelávanie.
Spojené kráľovstvo (ENG): Akadémie majú prístup k ďalším kapitálovým prostriedkom, Fond Academies Capital Maintenance
Fund , ktorý sa prideľuje na základe voľného uváženia.
Spojené kráľovstvo (SC): Niektoré financie na kapitálové náklady (prestavba a rekonštrukcia) sú tiež dostupné
prostredníctvom konkurzu 'Škótske školy v budúcnosti, Scotland's schools for the future'.
Island: Mapa znázorňuje situáciu v základných a nižších stredných školách. Ministerstvo školstva má voľnosť pri určovaní
výšky zdrojov pridelenej každej škole, ktorá poskytuje vyššie stredné vzdelávanie na kapitálové náklady, bez použitia
všeobecne dohodnutých vzorcov.
Lichtenštajnsko: Mapa znázorňuje situáciu na stredoškolskej úrovni. Pre základnú úroveň sú príjmy z obecných daní určené
na financovanie kapitálových nákladov. Okrem toho štátna správa určuje paušálne sumy pre obce používajúc všeobecne
dohodnuté vzorce, ktoré čiastočne slúžia na pokrytie kapitálových nákladov.

Vzhľadom k tomu, že nehnuteľný majetok (nehnuteľnosti) sa môže medzi jednotlivými školami značne
líšiť, odhad potrebných zdrojov na základe individuálneho posúdenia by mohlo byť pružnejší a
efektívnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby všetky školy mali základnú infraštruktúru na bezpečnú
a efektívnu prevádzku. Napríklad, s ohľadom na aktuálny stav školských budov pri výpočte
prideľovaných rozpočtových prostriedkov by mohlo umožniť zodpovedným inštitúciám väčšiu
flexibilitu, aby boli porovnateľné štandardy v oblasti bezpečnosti, hygieny a ďalšie zariadenia do
všetkých škôl.
V Dánsku (školy pre základné a nižšie stredné vzdelávanie) obce dostávajú granty určené na
kapitálové náklady z ministerstva školstva ako dodatok k paušálnej sume, ktoré získavajú od
ministerstva hospodárstva a vnútra na financovanie kapitálových výdavkov potrebných pre všetky
verejné služby.
V Lotyšsku sú kapitálové náklady financované z miestnych daní, iba v Rakúsku (Volksschulen,
Hauptschulen a Neue Mittelschulen) sú financované z príjmov jednotlivých spolkových krajín a obcí. V
Nemecku, vo väčšine spolkových krajín Länder, môžu miestne inštitúcie získať finančnú podporu
(napr. jednorazové granty) od Land na rekonštrukčné práce, nákup budov, renováciu, atď.
Špecifické programy financovania sú používané pri prideľovaní zdrojov na výstavbu nových škôl. Tak
je to napríklad v Belgicku (Flámske a Nemecké spoločenstvo) a v Spojenom kráľovstve (Anglicko a
Wales).
V Belgicku (Nemecké spoločenstvo), súkromný projekt partnerstva verejného sektora (PPP), sa začal
v decembri 2010; zabezpečuje obnovu a výstavbu ôsmich vzdelávacích inštitúcií (školy zriadené
obcou) a údržbu týchto škôl v priebehu najbližších 25 rokov. Nové školy sú v súčasnosti vo výstavbe.
Vo Flámskom spoločenstve Belgicka je tiež alternatívny zdroj finančných prostriedkov pre
financovanie školskej infraštruktúry: zapojená je spoločnosť DBFM (dizajn, stavba, financie, údržba).
Je to partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktorý je zodpovedný za výstavbu asi 200 škôl,

31

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

konkrétne Public Limited Company (PLC). "DBFM Školy zajtrajška". Flámska vláda má podiel vo
výške 25 %+1z akcií PLC. "DBFM Školy zajtrajška".
V Spojenom kráľovstve (Wales) je program "21st Century školy Capital Program dlhodobý strategický
investičný plán, ktorý si kladie za cieľ obnoviť alebo rekonštruovať každú školu na štandard školy
21. storočia" (15). Je to rámec spolupráce medzi welšskou vládou, welšským miestnym združením
vlády a miestnych orgánov. Investičný plán musí byť v súlade so strategickou školskou reorganizáciou
a šestnástimi následnými návrhmi transformácie. Realizácia plánu bude zahŕňať významné zmeny, v
prideľovaní finančných prostriedkov hlavného mesta, sa vzdiali od postupu podľa vzorca strategického
investičného plánu, ktorý je zameraný na naplnenie potreby.

15

( ) http://21stcenturyschools.org/?lang=en
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KAPITOLA 3: KRITÉRIÁ, KTORÉ SA BERÚ DO ÚVAHY PRI
STANOVENÍ VÝŠKY ŠKOLSKÝCH ZDROJOV
Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu tak, že pokračuje v skúmaní problematiky, ako sa
vzdelávacie inštitúcie snažia rozdeľovať zdroje medzi inštitúcie na strednej úrovni a školy, a to
spravodlivým a efektívnym spôsobom podľa potrieb škôl. Po analýze metód, ktoré sa používajú na
rozdelenie zdrojov v kapitole 2, táto kapitola sa zameriava na kritériá, ktoré berú do úvahy rôzne
inštitúcie zapojené do financovania škôl (pozri kapitolu 1) pri stanovení výšky zdrojov, ktoré majú byť
pridelené priamo každej škole. Tiež analyzuje kritériá, ktoré zvažujú inštitúcie na centrálnej/najvyššej
úrovni pri stanovení výšky finančných prostriedkov presúvaných na inštitúcie na strednej úrovni, ktoré
prispievajú do celkových zdrojov poskytovaných školám. Tieto presuny zahŕňajú granty vyčlenené pre
špeciálne zdroje, blokové granty a paušálne sumy. Do úvahy sa však berú iba kritériá, ktoré sa týkajú
vzdelávania. Bežné indikátory, používané na stanovenie výšky paušálnych súm, poskytovaných
obciam, ako je počet občanov v oblasti, sú mimo rozsahu tejto kapitoly.
Táto kapitola sa obmedzuje na situácie, kde zodpovedné inštitúcie používajú také metódy
financovania, ktoré vychádzajú zo záväzných kritérií odsúhlasených na centrálnej/najvyššej úrovni.
Takže sa zameriava vo veľkej miere na vzorec, ktorý sa skladá z premenných, ako sú počet žiakov,
kde každý žiak je spojený s určitou hodnotou, čo môže byť peňažná hodnota alebo jednotka zdroja
(materiálna alebo ľudská). Avšak do úvahy sa berú aj iné metódy financovania, ktoré majú centrálne
stanovené premenné, ale nemajú centrálne stanovené vzorce na výpočet presnej sumy zdrojov, ktoré
sú udelené každej škole alebo inštitúcii na strednej úrovni. Z rozsahu tejto kapitoly je vylúčená
akákoľvek diskusia o alokácii zdrojov, kde je to výsostnou zodpovednosťou inštitúcie, a rozhoduje sa
od prípadu k prípadu, podľa odhadu potreby. Keďže sa to zvyčajne týka investičného majetku
(kapitola 2), o tomto type zdrojov sa tu nezmieňujeme.
Najprv sa skúmajú kritériá, ktoré sa berú do úvahy pri stanovení výšky zdrojov pre zamestnancov,
ďalej kritériá, ktoré sa používajú na stanovenie operačných zdrojov. Táto časť poskytuje všeobecný
obraz pre každú kapitolu zdrojov ohľadne toho, či inštitúcie používajú jednotný súbor merateľných
kritérií. Poskytuje tiež informáciu o škále týchto kritérií, so zameraním na špecifické charakteristiky
škôl alebo žiakov, ktoré ovplyvňujú úroveň alokovaných financií školám alebo inštitúciám na strednej
úrovni. Táto časť tiež predstavuje ojedinelé prípady, kde sa pri financovaní škôl berú do úvahy
výkonnostné kritériá.

Vo väčšine štátov úroveň zdrojov pre zamestnancov vychádza z kritérií
stanovených inštitúciami na centrálnej/najvyššej úrovni
Vo všetkých štátoch používajú inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni súbor merateľných kritérií na
stanovenie výšky zdrojov pre zamestnancov, ktoré sú pridelené školám alebo inštitúciám na strednej
úrovni. V Nemecku a Španielsku sú však kritériá používané pre stanovenie výšky zdrojov pre
zamestnancov obmedzené v 16 Länder a 17 autonómnych spoločenstvách; tieto kritériá sa v tejto
kapitole neanalyzujú.
V menej ako polovici vzdelávacích systémov, kde inštitúcie na strednej úrovni stanovujú výšku
finančných prostriedkov pridelených na pokrytie nákladov spojených so zamestnancami (blokové
granty alebo iné granty vyčlenené pre zamestnancov), sa používa jeden súbor kritérií stanovených
ministerstvom na centrálnej/najvyššej úrovni. Tak je to v Belgicku (Francúzske a Flámske
spoločenstvo pre verejné grantmi dotované školy), Českej republike, Grécku, Rakúsku, Slovensku,
Spojenom kráľovstve (Severné Írsko) a Turecku. Naopak, v 13 ďalších vzdelávacích systémoch (16)
16

( ) Bulharsko (školy obcí), Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Fínsko, Švédsko a Spojené
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majú inštitúcie na strednej úrovni voľnosť pri výbere, ktoré kritériá budú používať, a preto nie sú
predmetom tejto kapitoly. V Spojenom kráľovstve (Anglicko a Wales) stojí za zmienku, že autonómia
miestnych inštitúcií je iba čiastočná.
V Anglicku si každá miestna inštitúcia môže vybrať z centrálne stanoveného zoznamu 12 prvkov na
vytvorenie vlastného vzorca na pridelenie príjmových finančných prostriedkov (zahŕňajú zdroje pre
zamestnancov a operačné zdroje) pre školy. Dva prvky sú povinné – základný nárok na žiaka a prvok
nedostatku. V roku 2015 budú zavedené nové národné normatívy financovania, ktoré budú musieť
používať všetky miestne inštitúcie v aktuálnom systéme financovania pri riešení majetkových
záležitostí.
Vo Walese si miestne inštitúcie presne stanovili vlastný vzorec na udelenie blokových grantov na
pokrytie zdrojov pre zamestnancov a operačných zdrojov pre školy. Avšak 70 percent financovania
musí byť rozdelené na základe počtu žiakov, čo môže byť hodnotené podľa súboru piatich prvkov.
Miestne inštitúcie majú oprávnenie rozdeliť zvyšných 30 percent na základe škály faktorov povolených
nariadeniami, napr. veľkosť, stav budov a pozemkov, pomery, upratovanie, školské stravovanie
a mliečny program, mzdy, atď.

Vo všetkých štátoch sú kritériá, ktoré sa berú do úvahy pri stanovení úrovne
zdrojov pre učiteľov, založené na vstupoch
Všetky inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni, ktoré používajú záväzné kritériá na stanovenie úrovne
zdrojov pre zamestnancov v jednotlivých školách alebo výšku prevedených finančných prostriedkov so
zámerom prispieť k nákladom na zamestnancov, berú do úvahy kritériá založené na vstupoch (pozri
ukazovateľ 3.1). Inými slovami, tieto kritériá vychádzajú zo skutočných potrieb škôl a reálnych
nákladov, ktoré im vznikajú.
Techniky, ktoré sa používajú na vytvorenie potrebných výpočtov, sa líšia v ich komplexnosti, v
závislosti od počtu indikátorov, ktoré sa berú do úvahy. V tomto ohľade môžeme hovoriť o dvoch
hlavných kategóriách. V prvom rade, inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni alebo inštitúcie strednej
úrovne berú do úvahy obmedzenú škálu kritérií o počte žiakov alebo počte zamestnancov. V druhej
kategórii, ktorá je väčšia, príslušné inštitúcie berú do úvahy širokú škálu kritérií založených na
vstupoch. Napríklad berú do úvahy jednotlivé charakteristiky školy alebo žiakov, a tak realizujú
dôkladnejšie hodnotenie potrieb každej školy.
V piatich štátoch zodpovedné ministerstvá alebo regionálne inštitúcie používajú iba obmedzený počet
kritérií týkajúcich sa počtu skutočných zamestnancov alebo žiakov, ktoré majú zvyčajne vplyv podľa
úrovne vzdelávania alebo školského roku. V Chorvátsku grant pre školy na mzdy zamestnancov
inštitúcií na centrálnej úrovni je v stanovený na základe počtu reálnych zamestnancov. Na Cypre
(základné školy), Malte a Islande (stredné školy) úroveň zdrojov pre zamestnancov alebo blokových
grantov na pokrytie zdrojov pre zamestnancov pridelených každej škole je závislý najmä od počtu
žiakov. Tak je to aj v Bulharsku, pokiaľ ide o výšku blokových grantov plánovaných na pokrytie
všetkých kategórií zdrojov pridelených ministerstvom financií samosprávnym obciam. Avšak obce sa
môžu každý rok rozhodnúť, aké dodatočné prvky zahrnú do vzorca, ktorý používajú pre financovanie
obecných škôl.
Vo väčšine štátov kritériá, ktoré sa používajú na stanovenie úrovne zdrojov pre zamestnancov alebo
presunutých čiastok, ktoré prispievajú na náklady zamestnancov, nielen zahŕňajú počet žiakov a

kráľovstvo (Anglicko, Wales a Škótsko).
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aktuálnych zamestnancov, ale aj ďalšie kritériá, ktoré umožňujú dôkladnejšie posúdenie potrieb
jednotlivých škôl, a teda umožňujú poskytovanie diferencovaného financovania.
Niektoré kritériá používa iba obmedzený počet štátov. V Belgicku, Dánsku, Litve, Lotyšsku, Slovensku
a Spojenom kráľovstve (Škótsko a Severné Írsko) malé školy alebo obce s malými školami dostávajú
dodatočné zdroje ako súčasť ich financovania ako kompenzáciu ich vyšších jednotkových nákladov. V
Poľsku a Slovensku sa berú do úvahy kritériá, ktoré odrážajú vyššie náklady určitých vekových skupín
alebo špecifických poskytovaných programov (umenie, šport, atď.).
Väčšina štátov začleňuje kritériá, ktoré pomôžu odstrániť rozdiely medzi školami alebo oblasťami
a zabezpečia rovnosť príležitostí všetkým žiakom. Tieto kritériá sú spojené s geografickým
umiestnením školy, s úrovňou sociálnych a ekonomických nevýhod a všetkými charakteristikami
žiakov, ktoré naznačujú ďalšie potreby.
Ukazovateľ 3.1: Kritériá založené na vstupoch, ktoré sa berú do úvahy pri stanovení výšky zdrojov, ktoré
prispievajú na náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov, základné a všeobecné stredné
vzdelávanie, 2013/14

Iba počet žiakov a
zamestnancov
Počet žiakov a
zamestnancov plus ďalšie
kritériá založené na
vstupoch
Žiadne spoločné kritériá
dohodnuté na
centrálnej/najvyššej úrovni

Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetľujúce poznámky
Definície pedagogických a nepedagogických zamestnancov nájdete v slovníku.
Tabuľka zahŕňa kritériá založené na vstupoch, ktoré sa používajú pri stanovení výšky zdrojov pre zamestnancov:



Centrálne/najvyššie inštitúcie pri prideľovaní zdrojov pre zamestnancov školám alebo inštitúciám strednej úrovne;
inštitúcie strednej úrovne v určitých štátoch pri stanovení výšky finančných prostriedkov pridelených na pokrytie
nákladov pre zamestnancov (Belgicko (Francúzske a Flámske spoločenstvá pre verejné grantmi dotované školy),
Česká republika, Grécko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) a Turecko).

V oboch prípadoch typ prevodu zahŕňa granty vyčlenené výlučne pre zamestnancov, ako aj blokové granty/paušálne sumy,
ktoré sú plánované na pokrytie nákladov na zamestnancov v plnej miere, alebo čiastočne.
Do úvahy sa berú iba kritériá týkajúce sa vzdelávania. Všeobecné indikátory, ako je počet obyvateľov v oblasti, ktoré môžu
stanoviť výšku prevedenej paušálnej sumy inštitúciám strednej úrovne, sú vylúčené.
„Ďalšie indikátory založené na vstupoch” zahŕňajú charakteristiku žiakov, ako je sociálne zázemie a špeciálne vzdelávacie
potreby, a charakteristiky školy ako geografické umiestnenie (napr. mestské alebo vidiecke prostredie, sociálne znevýhodnená
oblasť, región so nepriaznivou klímou), typ školy, súčasné vybavenie, atď.

Špecifické poznámky k štátom
Belgicko (BEnl): Mapa znázorňuje kritériá na stanovenie výšky zdrojov pre pedagogických zamestnancov pridelené školám.
Pri nepedagogických zamestnancov sa berie do úvahy iba počet žiakov.
Bulharsko: Mapa ukazuje situáciu pre obecné školy.
Nemecko a Španielsko: Kritériá používané na stanovenie výšky zdrojov pre zamestnancov, ktoré sú pridelené jednotlivým
školám, sa líšia, pretože ich vyberajú každá z 16 Länder a 17 autonómnych spoločenstiev.
Francúzsko: Mapa je zameraná na kritériá, ktoré sa používajú na stanovenie výšky zdrojov pre pedagogických zamestnancov,
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ktoré udeľuje ministerstvo školstva administratívnym útvarom štátu, t.j. regionálnym štátnym riaditeľstvám pre školstvo.
Cyprus: Mapa znázorňuje situáciu pre stredné školy. Pri základných školách ministerstvo vzdelávania a kultúry definuje výšku
zdrojov pre pedagogických zamestnancov iba na základe počtu tried.
Lotyšsko: Mapa je zameraná na kritériá, ktoré používa ministerstvo školstva a vedy na stanovenie výšky grantov pre mzdy
pedagogických zamestnancov pridelené obciam. Obce majú autonómiu pri výbere kritérií, ktoré používajú pri stanovení výšky
grantov udelených školám pre mzdy nepedagogických zamestnancov.
Maďarsko: Mapa znázorňuje situáciu pre pedagogických zamestnancov a niektorých nepedagogických zamestnancov
(organizátori voľného času). Stredisko Klebelsberg stanovuje počet zamestnancov údržby jednotlivej škole v dedinách s menej
ako 3 000 obyvateľmi na základe počtov žiakov. Vo väčších obciach sa určujú kritériá pre počet zamestnancov údržby
jednotlivých škôl. Rakúsko: Mapa znázorňuje kritériá, ktoré používajú federálne a regionálne inštitúcie na stanovenie výšky
zdrojov pre pedagogických zamestnancov udelené školám, ako aj výšku zdrojov pre nepedagogických zamestnancov
udelených Allgemeinbildende höhere Schulen. Pre základné školy, Hauptschulen a Neue Mittelschulen, samosprávne obce
určujú kritériá, ktoré používajú na stanovenie výšky zdrojov udelených školám pre nepedagogických zamestnancov.
Švédsko: Mapa znázorňuje kritériá, ktoré používa centrálna vláda na stanovenie úrovne paušálnej sumy udelenej
samosprávnym obciam, ktorá veľmi málo prispieva do rozpočtov obcí na školstvo.
Island: Mapa znázorňuje situáciu pre školy, ktoré poskytujú povinnú školskú dochádzku. Stredným školám ministerstvo školstva
udeľuje blokový grant pre všetky kategórie zdrojov vypočítané na základe počtu žiakov.
Nórsko: Na určenie výšky paušálnej sumy udelenej okresom alebo obciam centrálna vláda neberie do úvahy kritériá, ktoré sa
týkajú vzdelávania a ktoré sa používa na financovanie škôl.

Asi dve tretiny štátov berú do úvahy rozdiely medzi školami alebo oblasťami
pri stanovovaní výšky zdrojov pre zamestnancov
V asi desiatich štátoch inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni berú do úvahy geografické alebo
demografické rozdiely pri stanovení výšky zdrojov pre zamestnancov (vrátane grantov určených na
náklady na zamestnancov a blokové granty/paušálne sumy plánované na pokrytie nákladov na
zamestnancov v plnej miere alebo čiastočne). Tak je to v Belgicku, Estónsku, Francúzsku, Lotyšsku,
Litve, Fínsku a Spojenom kráľovstve (Wales a Škótsko). Samozrejme v týchto štátoch inštitúcie na
centrálnej/najvyššej úrovni berú do úvahy hustotu zaľudnenia miestnej oblasti a či sa škola nachádza
v mestskej alebo vidieckej oblasti. V Dánsku, Poľsku a Fínsku inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni
udeľujú viac zdrojov na študenta miestnym inštitúciám a/alebo školám vo vzdialených oblastiach. V
Rumunsku sa berie do úvahy vidiecky alebo mestský charakter oblasti, v ktorej sa škola nachádza,
ako aj rôzne poveternostné podmienky v rôznych oblastiach. Pri stanovení výšky zdrojov určených pre
zamestnancov v Grécku berie ministerstvo školstva a cirkevných záležitostí do úvahy prácu v
nedostupných, vzdialených alebo problematických oblastiach, ako aj vzdialenosti medzi školami.
Vo vyše polovici štátov sa pri stanovení výšky zdrojov pridelených stredným inštitúciám alebo školám
na pokrytie nákladov na zamestnancov (alebo v plnej miere alebo čiastočne) berú do úvahy aj ďalšie
vzdelávacie potreby, ktoré žiaci môžu mať. Materinský jazyk žiakov alebo etnické zázemie sa berie do
úvahy v 17 štátoch. V Estónsku, Taliansku, Slovensku, Poľsku, Rumunsku a Fínsku ide o skôr
zabezpečenie špeciálnych tried v ich materinskom jazyku alebo školy s iným vyučovacím jazykom ako
o charakteristiky jednotlivých žiakov, ktoré stanovujú, či školy alebo miestne inštitúcie dostanú
dodatočné zdroje. Sociálno-ekonomické zázemie študentov sa berie do úvahy zriedkavejšie. Objavuje
sa to iba v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, na Slovensku a vo všetkých štyroch častiach Spojeného
kráľovstva. Napokon v 14 štátoch alebo regiónoch vzdelávacie systémy, školy alebo miestne inštitúcie
dostávajú zvláštne príspevky pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (SEN), ktorí
navštevujú bežné školy. Tieto dodatočné zdroje môžu byť vysvetlené ako dôkaz politiky integrovania
žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
V asi desiatich štátoch spoločné kritériá dohodnuté na centrálnej úrovni na pokrytie nákladov
zamestnancov (v plnej miere alebo čiastočne) nezahŕňajú charakteristiku žiakov. To však nemusí
nutne znamenať, že pri financovaní škôl sa charakteristika žiakov neberie vôbec do úvahy.
Samozrejme, požiadavku na dodatočné prostriedky pre riešenie prípadných mimoriadnych potrieb
žiakov môžu riešiť ďalšie metódy prideľovania financií, ktoré tu neskúmame, napríklad proces žiadosti
o špeciálne fondy. Ak však ide o takýto prípad, môže vzniknúť riziko, že tieto dodatočné potreby
nemusia byť akceptované, ak je financovanie limitované alebo je zmena politických priorít.
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Ukazovateľ 3.2: Charakteristika žiakov, ktorá sa berie do úvahy pri stanovení výšky zdrojov, ktoré prispievajú na
náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov, základné a všeobecné stredné vzdelávanie, 2013/14
Spoločensko-ekonomické,
jazykové alebo etnické
zázemie žiakov
Jazykové alebo etnické
zázemie žiakov
Žiaci so špeciálnymi potrebami
Charakteristika žiakov nie je
zahrnutá do spoločných kritérií
odsúhlasených na strednej
úrovni
Žiadne spoločné kritériá
odsúhlasené na
centrálnej/najvyššej úrovni
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice

Vysvetľujúce poznámky
Definície pedagogických a nepedagogických zamestnancov nájdete v slovníku.
Tabuľka zahŕňa kritériá týkajúce sa charakteristiky žiakov, ktoré sa používajú na stanovenie výšky zdrojov pre zamestnancov:

inštitúcie na centrálnej/najvyššej úrovni pri prideľovaní zdrojov na zamestnancov školám alebo stredným inštitúciám;

stredné inštitúcie (v niektorých štátoch) pre stanovenie výšky zdrojov pridelených školám (Belgicko (Francúzske
a Flámske spoločenstvo pre verejné grantami dotované školy), Česká republika, Grécko, Rakúsko, Slovensko,
Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) a Turecko).
V oboch prípadoch typ prevodu zahŕňa granty vyčlenené výlučne pre zamestnancov, ako aj blokové granty/paušálne sumy,
ktoré sú plánované na pokrytie nákladov na zamestnancov v plnej miere, alebo čiastočne.
Do úvahy sa berú iba kritériá týkajúce sa vzdelávania. Všeobecné indikátory, ako je počet obyvateľov v oblasti, ktoré môžu
stanoviť výšku prevedenej paušálnej sumy inštitúciám strednej úrovne, sú vylúčené.

Špecifické poznámky k štátom
Belgicko (BEnl): Mapa znázorňuje kritériá, ktoré stanovujú výšku zdrojov pre pedagogických zamestnancov, ktoré dostávajú
školy. Na určenie výšky zdrojov pre nepedagogických zamestnancov sa berú do úvahy iba počty žiakov.
Bulharsko: Mapa znázorňuje situáciu pre obecné školy.
Nemecko a Španielsko: Kritériá používané na stanovenie úrovne zdrojov pre zamestnancov pridelené každej škole sa líšia,
keďže ich vyberá 16 Länder a 17 autonómnych spoločenstiev.
Cyprus: Charakteristiky žiakov (napr. nedostatočná plynulosť vo vyučovacom jazyku) patria medzi kritériá, ktoré sa používajú
na stanovenie výšky zdrojov pre zamestnancov iba v stredných školách.
Lotyšsko: Mapa sa zameriava na kritériá, ktoré používa ministerstvo školstva a vedy na stanovenie výšky grantov pridelené
obciam na mzdy pedagogických zamestnancov. Obce majú autonómiu pri výbere kritérií, ktoré používajú pri stanovení výšky
grantov udelených školám na mzdy nepedagogických zamestnancov.
Maďarsko: Mapa znázorňuje situáciu pre pedagogických zamestnancov. Pri stanovení výšky zdrojov pre niektorých
nepedagogických zamestnancov (organizátori voľného času) inštitút Klebelsberg posudzuje počet sociálno-ekonomicky
znevýhodnených študentov. Pre zamestnancov údržby pozri poznámku v ukazovateli 3.1.
Rakúsko: Mapa znázorňuje situáciu pre štandardné kritériá, ktoré používa vláda Land, keď určuje výšku zdrojov pre
pedagogických zamestnancov, ktorú prideľujú základným školám, Hauptschulen a Neue Mittelschulen.
Švédsko: Mapa znázorňuje kritériá, ktoré používa centrálna vláda na stanovenie úrovne paušálnej sumy pridelenej obciam,
ktorá tvorí len veľmi nízky príspevok vzdelávacích rozpočtov obcí.
Island: Informácie sa týkajú iba škôl, ktoré poskytujú povinnú školskú dochádzku. Ministerstvo školstva neberie do úvahy
charakteristiku žiakov pri určení výšky blokových grantov udelených stredným školám.
Nórsko: Centrálna vláda neberie do úvahy kritériá týkajúce sa vzdelávania pri určení výšky paušálnej sumy pridelenej
územnosprávnym jednotkám, alebo obciam a ktoré sa používajú pri financovaní škôl.
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V Spojenom kráľovstve (Anglicko) a Holandsku sa používajú štandardné
výkonnostné kritériá na určenie výšky zdrojov pre zamestnancov
Iba dva štáty používajú štandardné výkonnostné kritériá pri výpočte úrovne blokových grantov
plánovaných na pokrytie nákladov súvisiace so zamestnancami. Výkonnostné kritériá sa týkajú
skutočných alebo plánovaných výsledkov škôl počas určitého obdobia. Do úvahy sa môžu brať rôzne
typy výsledkov, napríklad zachovanie sadzieb (17).
V Holandsku sa používajú na financovanie škôl výkonnostné kritériá, ktoré zahŕňajú stimuly a zníženie
miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. V skutočnosti Výkonná vzdelávacia agentúra
prideľuje dodatočné finančné prostriedky ako časť blokového grantu pre zamestnancov a na
prevádzkové tovary a služby na každého žiaka, ktorý by potenciálne predčasne opustil školu a ostane
v škole.
V Spojenom kráľovstve (Anglicko) používa Vzdelávacia finančná agentúra nový vzorec, ktorý bol
zavedený v školskom roku 2013/14 na výpočet výnosov (opakujúcich sa) financovania prideleného
miestnym inštitúciám a školám pre žiakov vo veku 16 až 19 rokov navštevujúcich bežné školy
a akadémie; zahŕňa aj udržanie študenta v škole. Inými slovami, financovanie bude znížené, ak
študent zapísaný na vzdelávanie po povinnej školskej dochádzke neostane v študijnom programe do
konca akademického roka.
Je nutné poznamenať, že ďalšie metódy financovania, ktoré sú mimo rozsahu tejto časti, pretože
nezávisia na kritériách stanovených na centrálnej úrovni, môžu tiež obsahovať výkonnostné prvky.

Kritériá pre určenie výšky prevádzkových tovarov a služieb sú menej rozsiahle
ako zdroje pre zamestnancov
Čiastky pridelené na prevádzkové zdroje nie sú určené jedným centrálne stanoveným súborom kritérií
tak často ako zdroje pre zamestnancov. V skutočnosti sú inštitúcie na strednej úrovni častejšie
zapojené do financovania prevádzkových tovarov a služieb než do financovania zamestnancov
(kapitola 1) a vo väčšine prípadov majú autonómiu vo výbere nielen metódy financovania, ale aj
kritérií, ktoré použijú. Vo vyše dvoch tretinách štátov inštitúcie na strednej úrovni dostávajú a prevedú
zdroje na prevádzkové tovary a služby školám, alebo financujú prevádzkové tovary a služby tiež
čiastočne (18) alebo v plnej miere (19) prostredníctvom miestnych daní. Regionálne alebo miestne
inštitúcie používajú súbor kritérií určených na centrálnej/najvyššej úrovni iba v Belgicku, Českej
republike (iba pre niekoľko prvkov), na Slovensku, v Spojenom kráľovstve (Severné Írsko) a Turecku.
Navyše niekoľko centrálnych/najvyšších inštitúcií používa štandardizované kritériá pri určení výšky
zdrojov pre prevádzkové tovary a služby než na zamestnancov. V skutočnosti v Grécku a na Cypre
príslušné ministerstvá určujú čiastky pridelené na prevádzkové tovary a služby ako časť blokových
grantov pre obce a školy v poradí, na základe predchádzajúcich nákladov. Zatiaľ čo v Belgicku
(Nemecké spoločenstvo pre svoje školy) a Lichtenštajnsku centrálne/najvyššie inštitúcie majú právo
voľného rozhodovania pri určení výšky zdrojov pre (niektoré) prevádzkové tovary a služby pridelené
ako časť blokových grantov alebo paušálnych súm školám a obciam, v danom poradí.

17

( ) Ďalšie informácie o financovaní založenom na výkone nájdete v EACEA/Eurydice, 2011. Modernisation of Higher
Education in Europe: Funding and the Social Dimension. Brussels: Eurydice.
18

( ) Česká republika, Španielsko (základné školy), Taliansko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Rumunsko.
19

( ) Chorvátsko, Rakúsko (základné školy, Hauptschulen a Neue Mittelschulen) a Island (povinná školská dochádzka).
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Tam, kde sa používajú centrálne určené spoločné kritériá na určenie objemu blokových grantov (20)
alebo paušálnych súm (21) na pokrytie nákladov zamestnancov, ako aj prevádzkové tovary a služby,
zvyčajne sa používa jeden súbor kritérií na určenie čiastok pridelených pre všetky kategórie zdrojov.
Holandsko predstavuje odlišný model, keďže čiastka blokového grantu pre školy pridelená Výkonnou
vzdelávacou agentúrou je rozdelená do troch častí: dva jasne odlíšené rozpočty pre náklady na
zamestnancov a tretí rozpočet pre prevádzkové tovary a služby. Každá z troch častí sa vypočítava
podľa špeciálnych kritérií. Rozpočet na prevádzkové náklady je stanovený podľa očakávaných
nákladov.
Keď sa používajú štandardné kritériá na udelenie alokácií vyhradených na prevádzkové tovary a
služby pre inštitúcie na strednej úrovni alebo školy (22), zvyčajne sú viac obmedzené v počte ako tie,
ktoré sa používajú na pridelenie zdrojov pre zamestnancov. V skutočnosti sa v takýchto prípadoch
kritériá zameriavajú najmä na počty žiakov alebo kritériá infraštruktúry, ako je počet metrov
štvorcových, počet tried, typ školy, atď. Avšak v Belgicku (Francúzske a Flámske spoločenstvá) sú
tiež zahrnuté medzi kritériá na určenie výšky zdrojov na prevádzkové tovary a služby geografické
umiestnenie a/alebo dodatočné potreby jednotlivých žiakov.

20

( ) Česká republika (menšia časť prevádzkových tovarov a služieb), Estónsko, Litva, Holandsko, Portugalsko (stredoškolské
vzdelávanie), Rumunsko, Spojené kráľovstvo (Anglicko a Severné Írsko), Island (vyššie stredoškolské vzdelávanie).
21

( ) Dánsko, Poľsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo (Wales a Škótsko).
22

( ) Belgicko (Francúzske a Flámske spoločenstvo), Bulharsko (obecné školy), Česká republika, Taliansko, Lotyšsko
(vzdelávacie materiály), Slovensko a Malta.
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NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

1. Metodika
Cieľom týchto grafov je poskytnúť prehľad finančných tokov verejných zdrojov pridelených v hotovosti
alebo v materiálnej forme školám, ktoré poskytujú základné alebo všeobecné stredoškolské
vzdelávanie v každom štáte. Grafy obsahujú informácie o dvoch hlavných otázkach:
1. Získavajú školy zdroje samy z im pridelených financií alebo tieto zdroje poskytujú priamo
zodpovedným verejným inštitúciám?
2. Ktoré úrovne verejných inštitúcií (v danom štáte) sú zapojené do financovania škôl?
Ideálne by sa mali informácie v grafe čítať zdola nahor, od finančných prostriedkov a pokračujúc späť
k ich zdrojom.
Rôzne typy zdrojov, ktoré používajú školy, sú ilustrované v dolnej časti grafu. Zdroje sú zoskupené do
piatich širších kategórií: zamestnanci (pedagogickí a nepedagogickí), prevádzkové tovary a služby,
kapitálový majetok (hnuteľný a nehnuteľný), špeciálne prostriedky a iné prostriedky.
Úrady/inštitúcie zapojené do získavania týchto prostriedkov môžete identifikovať sledovaním
bodkovaných šípok smerom hore. Môžu to byť jednotlivé školy (riaditelia škôl alebo riadiace orgány
škôl) alebo miestne, regionálne alebo centrálne inštitúcie. Školy môžu byť reprezentované na dvoch
úrovniach. Vždy sú uvedené v dolnej časti grafu ako orgány, ktoré používajú zdroje; môžu sa tiež
uvádzať ako aktéri zapojení do finančných prevodov, keď platia zamestnancov alebo si sami získavajú
zdroje.
Zdroje, ktoré získavajú verejné inštitúcie alebo iné orgány/úrady na financovanie školy, sú vyznačené
šípkami. Tieto šípky môžu byť bodkované alebo súvislé a vyznačujú, či je prevod prostriedkov
realizovaný v hotovosti alebo materiálne. Dva typy prevodov v hotovosti môžeme rozdeliť na:
paušálne sumy plánované na financovanie niekoľkých typov verejných služieb, ktoré poskytuje
stanovená verejná inštitúcia (súvislé biele šípky), a granty vyhradené iba na vzdelávanie (súvislé
čierne šípky). Príspevok inštitúcií na regionálnej alebo miestnej úrovni na financovanie škôl z ich
vlastných zdrojov je vyjadrený bielym osemuholníkom.
Rozpočty sú vyjadrené ako hrubé čierne horizontálne čiary. Počet rozpočtov vyjadrený na každej
úrovni verejnej inštitúcie smerom dole, k školám, zodpovedá počtu skupín prostriedkov prevedených
inštitúcii alebo škole pre určité účely. V prípade centrálnych inštitúcií počet rozpočtov zodpovedá
počtu skupín zdrojov, ktoré tieto inštitúcie vyčlenili na konkrétne účely. Účel rozpočtu je označený
šípkou(-kami), ktoré z nich vychádzajú. Napríklad, ak školy dostanú iba jednu súhrnnú alokáciu
(blokový grant), ktorú rozdelia medzi rôzne kategórie zdrojov, ako uznajú za vhodné, rozpočet je
vyjadrený hrubou čiernou horizontálnou čiarou.
Ak systém financovania škôl v štáte nie je jednotný, pretože miestne inštitúcie sú autonómne,
poznámky špecifikujú dôležitosť informácie uvedenej v grafe a/alebo iné možné situácie. Poznámky
taktiež poskytujú doplňujúcu informáciu k tomu, čo je v grafe zobrazené, aby umožnili čitateľovi lepšie
spoznať situáciu v každom štáte.
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Grafy poskytujú kľúčové informácie o financovaní základných a stredných všeobecných škôl, ale
čitateľ by mal mať na pamäti ich obmedzenia, aby sa vyhol nesprávnej interpretácii. V týchto grafoch
nie sú obsiahnuté tieto informácie:
3. Príspevky rodičov a iné neverejné prostriedky, ktoré môžu školy vyberať.
4. Finančná podpora pre rodiny alebo študentov.
5. V prípade prevodov paušálnych súm, alokácia zdrojov verejným službám iným ako školám.

KĽÚČE
Inštitúcia na centrálnej úrovni zapojená do prevodu školských zdrojov
Inštitúcia na regionálnej úrovni/administratívny útvar štátu zapojený do prevodu
školských zdrojov
Inštitúcia na miestnej úrovni zapojená do prevodu školských zdrojov

Školská rada alebo zamestnanci zapojení do prevodu školských zdrojov
Prevody paušálnych súm z verejnej inštitúcie, ktorá poskytuje zdroje, verejnej
inštitúcii, ktorá ich používa
Školské zdroje prevedené v materiálnej forme z verejnej inštitúcie, ktorá poskytuje
zdroje, orgánu, ktorý ich používa
Školské zdroje prevedené v hotovosti z verejnej inštitúcie, ktorá poskytuje zdroje,
orgánu, ktorý ich používa
Rozpočet používaný inštitúciou zapojenou do prevodu školských zdrojov

Kategórie zdrojov, ktoré školy používajú

Vlastné zdroje, ktoré používajú inštitúcie na regionálnej úrovni/administratívny útvar
štátu alebo miestne inštitúcie, ktoré prevádzajú školské zdroje
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NÁRODNÉ DIAGRAMY O FINANČNÝCH TOKOCH

2. Národné grafy
BELGICKO – FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO

45

Základné a všeobecné stredné školy (vzdelávací systém spoločenstva)
Základné a všeobecné stredné školy (grantmi dotované školy)
BELGICKO– NEMECKÉ SPOLOČENSTVO

45
46
47

Základné a stredné všeobecné školy (vzdelávací systém spoločenstva)
Základné a stredné všeobecné školy (grantmi dotované školy)
BELGICKO – FLÁMSKE SPOLOČENSTVO

47
48
49

Základné a stredné všeobecné školy (vzdelávací systém spoločenstva)
Základné a stredné všeobecné školy (grantmi dotované školy)
BULHARSKO

49
50
51

Základné a stredné všeobecné školy (obecné školy)
ČESKÁ REPUBLIKA

51
52

Základné a nižšie stredné školy
Gymnázium a gymnázium víceleté
(všeobecné vyššie stredné školy a viacročné všeobecné stredné školy)
DÁNSKO

52
53
54

Folkeskolen (základné a nižšie stredné školy)
Gymnasium (všeobecné vyššie stredné školy)

54
55

NEMECKO

56

Základné a všeobecné stredné školy

56

ÍRSKO

57

ESTÓNSKO

58

Základné a všeobecné stredné školy

58

GRÉCKO

59

Základné a všeobecné stredné školy

59

ŠPANIELSKO

60

Základné školy
Všeobecné stredné školy

60
61

FRANCÚZSKO

62

Základné školy
Všeobecné stredné školy

62
63

CHORVÁTSKO

64

Základné a všeobecné stredné školy

64

TALIANSKO

65

Základné a nižšie stredné školy
Všeobecné vyššie stredné školy

65
66

Základné a všeobecné stredné školy

67

CYPRUS

67

LOTYŠSKO

68

Základné a všeobecné stredné školy

68

LITVA

69
Základné a všeobecné stredné školy

69

MAĎARSKO

70

Základné a všeobecné stredné školy

70
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FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

MALTA

71
Základné a všeobecné stredné školy

71

HOLANDSKO

72

Základné, nižšie a vyššie všeobecné stredné školy (VMBO, HAVO, VWO)
RAKÚSKO

72
73

Základné a všeobecné stredné školy (Hauptschulen and Neue Mittelschulen)
Stredné školy (allgemeinbildende höhere Schulen)
POĽSKO

73
74
75

Základné a všeobecné stredné školy

75

PORTUGALSKO

76

Prvý cyklus Ensino basico
Druhý a tretí cyklus Ensino basico a všeobecné stredné školy
RUMUNSKO

76
77
78

Základné a všeobecné stredné školy

78

SLOVINSKO

79

Osnovne šole (základné a nižšie stredné školy)
Gimnazije (všeobecné vyššie stredné školy)

79
80

SLOVENSKO

81

Základné a nižšie stredné školy
Gymnázia (všeobecné vyššie stredné školy)

81
82

FÍNSKO

83
Základné a všeobecné nižšie stredné školy
Všeobecné vyššie stredné školy

83
84

ŠVÉDSKO

85

Základné a všeobecné stredné školy

85

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – ANGLICKO

86

Maintained schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)
Akadémie (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)
SPOJENÉ KRÁĽVOSTVO – WALES

86
87
88

Maintained schools (základné a všeobecné stredné)
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – SEVERNÉ ÍRSKO

88
89

Controlled a Catholic maintained schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)
89
Voluntary grammar a grant-maintained integrated schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie) 90
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – ŠKÓTSKO

91

Základné a všeobecné stredné školy

91

Základné a nižšie stredné školy
Všeobecné vyššie stredné školy

92
93

ISLAND

92

LICHTENŠTAJNSKO

94

Základné školy
Všeobecné stredné školy

94
95

NÓRSKO

96

Základné a všeobecné stredné školy

96

TURECKO

97

Základné a nižšie stredné školy
Všeobecné vyššie stredné školy

97
98
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BELGICKO – FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO
Základné a všeobecné stredné školy (vzdelávací systém spoločenstva)

Belgická federálna vláda

Vláda Francúzskeho

Vláda Valónskeho regiónu a
regiónu hlavného mesta Brusel

Vlastné
výnosy

spoločenstva Belgicka

Fond pre
školské budovy

45
Ďalší zamestnanci a
jazykové kurzy,
prekleňujúce kurzy
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Zamestnanci
technickej údržby

ZAMESTNANCI

Učebné pomôcky a
materiály, údržba
budov
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Vybavenie
(hnuteľné)

Nehnuteľnosti
MAJETOK

Doprava a
stravovanie
INÉ

Paušálne sumy prevedené vládami Valónskeho regiónu a regiónu Brusel-hlavné mesto vláde Francúzskeho spoločenstva Belgicka obsahuje dane z televízie a rádia. Okrem toho príslušné
orgány verejných služieb pre odborné vzdelávanie a zamestnanosť v regiónoch Valónsko a Brusel-hlavné mesto (Forem&Actiris) prevádzajú rôzne príspevky vláde Francúzskeho
spoločenstva Belgicka.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Riaditeľ školy

Základné a všeobecné stredné školy (grantmi dotované školy)

Belgická federálna vláda

Vláda Francúzskeho

Vláda Valónskeho regiónu a
regiónu hlavného mesta Brusel

Vlastné
výnosy

spoločenstva Belgicka

Fond pre školské
budovy
Miestne dane
a iné formy príjmu

Verejné grantmi dotované:
miestna inštitúcia

Súkromné grantmi dotované:
fyzická osoba alebo súkromná právnická osoba

46

Riaditeľ školy

Ďalší zamestnanci a
jazykové kurzy,
prekleňujúce kurzy
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Zamestnanci
technickej údržby

ZAMESTNANCI

Učebné pomôcky a
materiály, údržba
budov
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Vybavenie
(hnuteľné)

Nehnuteľnosti
MAJETOK

Doprava a
stravovanie
INÉ

Pri verejných grantmi dotovaných školách je zriaďovateľom inštitúcia na miestnej úrovni, t. j. obce, provincie alebo mestá. V súkromných grantmi dotovaných školách je „zriaďovateľom“
fyzická alebo právnická osoba, ktorý vedie jednu alebo výnimočne niekoľko škôl. Zriaďovatelia musia prispievať na kapitálové výdavky škôl, ktoré spravujú (s miestnymi daňami v prípade
verejných grantmi dotovaných škôl a vlastnými súkromnými príjmami v prípade súkromných grantmi dotovaných škôl). Paušálna suma prevedená vládami regionálnych inštitúcií z Bruselu
a Valónskou vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka pozostáva z daní z televízie a rádia. Okrem toho príslušné orgány verejnej správy pre odbornú prípravu a zamestnanosť
v regiónoch Valónska a Brusel-hlavné mesto (Forem&Actiris) prevedú rôzne príspevky vláde Francúzskeho spoločenstva Belgicka. Od miestnych inštitúcií, ktoré priznávajú sociálne výhody
(pomocné služby pre primárnu zodpovednosť škôl za vzdelávanie, ako sú jedálne alebo opatrovateľská služba) verejným grantmi dotovaným školám, sa vyžaduje priznať podobné služby
súkromným grantmi dotovaným školám na ich území.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

BELGICKO – FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO

BELGICKO– NEMECKÉ SPOLOČENSTVO
Základné a stredné všeobecné školy (vzdelávací systém spoločenstva)

Belgická federálna vláda

Vláda Valónskeho regiónu

Vláda Nemeckého spoločenstva Belgicka

47

Riaditeľ školy

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Učebné pomôcky,
materiál a údržba budov

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Vybavenie (hnuteľné)
MAJETOK

Nehnuteľnosti

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Ďalší pedagogickí
zamestnanci

Základné a stredné všeobecné školy (grantmi dotované školy)

Belgická federálna vláda

Vláda Valónskeho regiónu

Vláda Nemeckého spoločenstva Belgicka

Miestne dane
a iné formy príjmu
48

Verejné grantmi dotované:
obec

Ďalší pedagogickí
zamestnanci

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

Učebné pomôcky,
materiál a údržba budov

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Súkromné grantmi dotované:
fyzická osoba alebo súkromná právnická osoba

Vybavenie (hnuteľné)
MAJETOK

Nehnuteľnosti

Rôzne výšky zdrojov
medzi školami (jedálne,
exkurzie, atď.)
INÉ

V prípade verejných grantmi dotovaných škôl je “zriaďovateľom” obec. V súkromných grantmi dotovaných školách je zriaďovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba. Tieto školy (a
zriaďovatelia) musia prispievať 40 % na hnuteľný majetok a 20 % na nehnuteľný majetok (kapitálové výdavky).

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

BELGICKO – NEMECKÉ SPOLOČENSTVO

BELGICKO – FLÁMSKE SPOLOČENSTVO
Základné a stredné všeobecné školy (vzdelávací systém spoločenstva)

Belgická federálna vláda

Flámska vláda
Vlastné
zdroje

Ministerstvo školstva a odbornej prípravy
Flámskeho spoločenstva

Rada pre GO školy

49

Združenie škôl

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Učebné materiály, údržba
budov, prevádzkové
náklady a IKT
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Hnuteľné veci, drobné
práce na infraštruktúre

Nehnuteľnosti
(rekonštrukcia a opravy)

MAJETOK

Doprava
INÉ

Školy sú zlúčené do združení nazývaných scholengroepen, ktoré zodpovedajú za finančné riadenie. Finančná autonómia jednotlivých škôl sa líši v rámci scholengroepen. V niektorých
prípadoch sa vyžadujú prevádzkové tovary a služby pre školy, aby profitovali z nákupu vo väčšom meradle. V iných prípadoch sa scholengroep zaväzuje k nákupu prevádzkových tovarov a
služieb, ale škola určí množstvo a druh predmetných zdrojov. Rada GO! škôl je generálnou radou, ktorý sa zaoberá financovaním škôl zriadených Flámskym spoločenstvom.
Prostredníctvom špecifických rozpočtov, ktoré dostávajú od Ministerstva školstva a prípravy Flámskeho spoločenstva, scholengroepen môže niekedy priamo pokryť niektoré výdavky na
nehnuteľnosti a opravy.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí
zamestnanci

Základné a stredné všeobecné školy (grantmi dotované školy)

Belgická federálna vláda

Flámska vláda
Vlastné
zdroje

Ministerstvo školstva a
odbornej prípravy Flámskeho spoločenstva

Flámska agentúra pre
Infraštruktúra v školstve
Vlastné
zdroje

50

Verejné grantmi dotované:
miestna inštitúcia

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci
ZAMESTNANCI

Učebné materiály,
údržba budov, prevádzkové
náklady a IKT
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Súkromné grantmi dotované:
fyzická osoba alebo súkromná právnická osoba

Hnuteľné veci (nábytok),
nehnuteľnosti
(rekonštrukcia a opravy)
MAJETOK

Doprava
INÉ

Vo verejných grantmi dotovaných škôl je “zriaďovateľom” inštitúcia na miestnej úrovni, t. j. obce, provincie alebo mestá. V súkromných grantmi dotovaných školách je zriaďovateľom fyzická
alebo právnická osoba, ktorý riadi jednu alebo niekoľko škôl. Miestne inštitúcie musia prispievať od 30 do 40 % na kapitálové výdavky verejných grantmi dotovaných škôl a používať na to
miestne dane. Zriaďovatelia súkromných grantmi dotovaných škôl musia prispievať od 30 do 40 % na kapitálové výdavky škôl, ktoré spravujú, a používajú na to svoje vlastné zdroje.Od
miestnych inštitúcií, ktoré poskytujú sociálne výhody (pomocné služby pre primárnu zodpovednosť škôl za vzdelávanie, ako je doprava alebo opatrovateľská služba po vyučovaní) verejným
grantmi dotovaným školám, sa vyžaduje poskytnúť podobné služby súkromným grantmi dotovaným školám na ich území.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

BELGICKO – FLÁMSKE SPOLOČENSTVO

BULHARSKO
Základné a stredné všeobecné školy (obecné školy)

Ministerstvo školstva a
vedy

Ministerstvo financií

Miestne dane a
iné formy obecných príjmov

Obec (obecná rada a miestna inštitúcia)
51
Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci
ZAMESTNANCI

Učebnice
(až do 7. ročníka)

Učebné materiály, knihy,
výskumné aktivity a
vzdelávanie učiteľov

Služby,
externé služby

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Zdravie a bezpečnosť

Doprava pre
študentov, šport,
strava

Výstavba, rekonštrukcia
a údržba budov;
nábytok,
počítače atď.

INÉ

MAJETOK

Štátne školy sú priamo financované Ministerstvom školstva a vedy. Predstavujú 16 % všetkých škôl. Každý rok sú vyhradené dodatočné prostriedky na národné programy na rozvoj
školského vzdelávania. Tieto programy (10 v r. 2013) sú dostupné pre štátne a obecné školy. Sú rôzne zamerané, napríklad IKT v školách, modernizácia odborného vzdelávania, jazyky,
atď.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Škola (riaditeľ školy a pedagogická rada)

Základné a nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva, mládeže a športu

Ministerstvo financií
Miestne
dane

Regionálna inštitúcia

Obec

Riadiaci orgán školy
52
Špeciálne
vzdelávacie
projekty
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci
ZAMESTNANCI

Učebnice, učebný
materiál, ďalšie
vzdelávanie

Rozvoj škôl a
kvalita vzdelávania

Iné prevádzkové
zdroje, iné potreby,
nástroje, atď.

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Údržba,
rekonštrukcia,
budovy, zariadenie
MAJETOK

Stravovanie,
ubytovanie
INÉ

Zriaďovateľom základných a nižších stredných škôl je zvyčajne obec. Je zodpovedná za bežné výdavky (prevádzkové náklady, napr. energie) a kapitálové výdavky. Zriaďovateľ školy môže
prispievať na iné prostriedky, ale závisí to od prostriedkov konkrétneho zriaďovateľa.
Finančné prostriedky z obecných daní (miestne dane) môžu byť rozdelené obecnými inštitúciami, ako uznajú za vhodné.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
Gymnázium a gymnázium víceleté (všeobecné vyššie stredné školy a viacročné všeobecné stredné školy)

Ministerstvo školstva, mládeže a športu

Ministerstvo financií

Miestne
dane

Regionálna inštitúcia

Riadiaci orgán školy
53
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci
ZAMESTNANCI

Učebnice, učebný
materiál, ďalšie
vzdelávanie

Iné prevádzkové
Rozvoj škôl a kvalita
zdroje, iné potreby,
vzdelávania
nástroje, atď.

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Údržba, rekonštrukcia,
budovy, zariadenie
MAJETOK

Stravovanie, ubytovanie
INÉ

Graf zahŕňa gymnázium (všeobecnú vyššiu strednú školu) a víceleté gymnázium (viacročnú všeobecnú strednú školu), kde sú zahrnuté nižšie ročníky povinnej školskej dochádzky aj vyššie
stredoškolské vzdelávanie.
Zriaďovateľom týchto škôl je zvyčajne kraj.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Špeciálne
vzdelávacie
projekty

Folkeskolen (základné a nižšie stredné školy)

Ministerstvo hospodárstva a vnútra

Daň z nehnuteľnosti,
daň z príjmu,
investičné príjmy

Región

Ministerstvo školstva

Obec
54

Riaditeľ školy/Školská rada

Špeciálna asistencia pri
vzdelávaní

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Vyučovacie činnosti, nábytok,
kancelársky materiál,
upratovanie, prevádzkové
náklady

Výstavba budov, externá
a interná údržba, údržba
zelených plôch

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

MAJETOK

Obce sa môžu rozhodnúť, či chcú použiť príjmy na financovanie akéhokoľvek rozpočtu školy.

Školské voľnočasové
činnosti, exkurzie, výlety
INÉ

Doprava

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

DÁNSKO

DÁNSKO
Gymnasium (všeobecné vyššie stredné školy)

Ministerstvo vysokoškolského
vzdelávania a vedy

Ministerstvo školstva

Riaditeľ školy/
Školská rada
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

Vyučovacie činnosti, nábytok,
kancelársky materiál,
upratovanie, prevádzkové
náklady

Výstavba budov, externá a
interná údržba, údržba
zelených plôch

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

MAJETOK

Školské voľnočasové
činnosti, exkurzie, výlety

Doprava

INÉ

Rozpočty pridelené ministerstvom školstva a ministerstvom vysokoškolského vzdelávania a vedy prichádzajú z ministerstva hospodárstva a vnútra. Ministerstvo školstva prideľuje granty na
základe “taxametra” riaditeľom škôl alebo školským radám, ako aj ďalšie granty vyčlenené na konkrétne projekty. Tieto grantu môžu byť potenciálne použité na nákup akéhokoľvek typu
zásob.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Špeciálna asistencia pri
vzdelávaní

Základné a všeobecné stredné školy

Vláda spolkovej krajiny

Miestne dane
a iné formy obecných príjmov

Školský úrad pre starostlivosť
o školy
56
Doplnkové miesta
(zodpovedajúce
špeciálnej výučbe,
experimentovaniu vo
vzdelávaní)

Pedagogickí zamest- Nepedagogickí zamestnanci, špeciálni učitelia nanci (školníci, sekrepre žiakov - cudzincov
tárky, upratovači)

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

Učebné pomôcky, čistiace
prostriedky, zmluvy o údržbe,
príjmy z prenájmu, kúrenie,
učebnice, atď.
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Údržba a prevádzkové Nákup budov, stavebné
práce, pôvodné
činnosti týkajúce sa
zariadenie (nábytok a
pozemkov a budov
vybavenie učebne)

MAJETOK

Doprava
INÉ

Školský systém verejného sektora je financovaný na základe rozdelenia zodpovedností medzi Länder a miestne inštitúcie. Zriaďovateľom školy (Schulträger) je zvyčajne jedna alebo
niekoľko obcí. Federálna úroveň nie je zahrnutá do pravidelného financovania škôl.
V niektorých Länder sú všeobecné granty poskytnuté miestnym inštitúciám vypočítané na základe plánovaného počtu žiakov a vyhradené na bežné výdavky školy. Pre niektoré kategórie
bežných výdavkov (napr. učebné pomôcky, školská doprava) môžu miestne inštitúcie, za určitých podmienok, získať špecifické granty od vlády Land, zvyčajne vo forme paušálnej sumy.
Vo väčšine Länder môžu miestne inštitúcie získať finančnú podporu od Land na stavebné práce, kúpu budov, rekonštrukciu, atď..
Po úprave školskej legislatívy možnosť škôl spravovať svoje vlastné rozpočty v posledných rokoch vzrástla. Vo väčšine Länder sú školy už schopné stanoviť vlastné použitie prostriedkov
na jeden alebo niekoľko typov výdavkov (napr. vzdelávacie a učebné pomôcky) v rámci rozpočtu, ktorý im pridelil zriaďovateľský úrad. Počiatočné opatrenia pre školy, aby si mohli určiť
svoje vlastné využitie ľudských zdrojov, ako sú náklady na zamestnancov, sa už tiež realizujú.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

NEMECKO

ÍRSKO

Ministerstvo školstva a zručností
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Predstavenstvo
spoločnosti

Zdroje pre znevýhodnené deti, školy v
znevýhodnených
oblastiach, atď.

OSOBITNÉ ZDROJE

Nepedagogickí
zamestnanci

Pedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Vykurovanie, osvetlenie, upratovanie,
učebný materiál
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Budovy a údržba
MAJETOK

Doprava
INÉ

Graf ukazuje situáciu v základných školách a asi v dvoch tretinách stredných škôl (asi 500). Finančné prostriedky asi jednej tretiny stredných škôl prechádzajú cez Rady pre vzdelávanie a
odbornú prípravu (inštitúcia na strednej úrovni).

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Asistenti pre
špeciálne potreby

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

ESTÓNSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva a výskumu

Miestne
dane

Miestna správa
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Riaditeľ školy/Školská rada

Špeciálne potreby:
integrácia menšín

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

Učebnice

Správa a
vyučovacie
činnosti

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Vybavenie, nové
technológie

Údržba a
rekonštrukcia
budov

MAJETOK

Doprava

Internát
INÉ

GRÉCKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo
infraštruktúry,
dopravy a sietí

Ministerstvo školstva a cirkevných záležitostí (MofERA)
Ministerstvo vnútra

Riaditeľstvá

pre školstvo

K.Y.S.A

DIOFANTOS

ako decentralizované inštitúcie MofERA
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Obec

Cestovné náklady,
príplatky, náhrady
pre učiteľov

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

Elektrina, voda,
telefón, kance- Drobné opravy
lárske potreby,
a údržba
atď.

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Knihy

Vybavenie

Opravy
a údržba

Akvizícia miesta,
nové budovy

MAJETOK

Graf nezahŕňa neveľký počet cirkevných škôl, ktoré existujú v Grécku.
K.Y.S.A (pre infraštruktúru budov) zodpovedá za nákup pozemku a budovy, údržbu a opravy a vybavenie. Finančné prostriedky, ktoré dostáva od ministerstva pre infraštruktúru, dopravu a
siete, sa používajú iba na opravy, údržbu a nákup pozemkov a budov. Finančné prostriedky na vybavenie sú iba z ministerstva školstva.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Školská
rada

Základné školy

Ústredná štátna správa
Regionálne dane

Odbor školstva autonómneho spoločenstva

MECD / Ministerstvo
školstva autonómneho
spoločenstva

Miestne
dane

Miestna správa
60

Riaditeľ školy/Školská rada

Program poradenstva a
podpory (PROA Plan), plán
na zníženie predčasného
ukončenia školskej
dochádzky, atď.
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Zamestnanci
služieb

ZAMESTNANCI

Učebné pomôcky,
fotokópie, kancelárske potreby

Elektrina, voda,
kúrenie

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Hlavné kapitálové Iné kapitálové
výdavky (nábytok,
náklady
počítače, atď.)
(infraštruktúra)

Opravy budov

MAJETOK

Graf znázorňuje zvyčajnú situáciu, odkedy autonómne spoločenstvá preniesli kompetenciu na miestne inštitúcie.
15 zo 17 autonómnych spoločenstiev prispieva spolu so štátom do spoločného “Záručného fondu pre základné verejné služby”. Tento fond zabezpečuje, aby všetky autonómne
spoločenstvá dostali tie isté prostriedky na obyvateľa, pokiaľ ide o obyvateľstvo alebo jednotku potreby, pre vzdelávanie, zdravotné a sociálne služby. Dve ďalšie spoločenstvá, Baskicko a
Navarsko, riadia a financujú vlastné školstvo, zdravotné a sociálne služby a prispievajú štátu na pokrytie spoločných nákladov.
Ministerstvo školstva, kultúry a športu (MECD) riadi verejné prostriedky pre školy v autonómnych mestách Ceuta a Melilla, ako aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí.
Prostriedky miestnych inštitúcií pochádzajú väčšinou z vlastných daní. Napriek tomu môžu používať finančné prostriedky prevedené z autonómnych spoločenstiev štátu na pokrytie časti ich
výdavkov.
Regionálne dane idú do “Záručného fondu pre základné služby” na úrovni centrálnej vládnej správy, čo je paušálna suma pre všetky verejné služby. Tá je potom prerozdelená ako paušálna
suma autonómnym spoločenstvám, ktoré môžu použiť tieto finančné prostriedky na vzdelávanie alebo iné verejné služby.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

ŠPANIELSKO

ŠPANIELSKO
Všeobecné stredné školy

Ústredná štátna správa

Regionálne
dane

MECD/ Ministerstvo
školstva
autonómneho
spoločenstva

Odbor školstva autonómneho spoločenstva

61

Riaditeľ školy/Školská rada

Pedagogickí, administratívni a pomocní
zamestnanci

Elektrina, voda, vykurovanie, učebné materiály,
fotokópie, kancelárske
potreby

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Hlavné kapitálové
náklady
(infraštruktúra)

Iné kapitálové výdavky
(nábytok, počítače, atď.)

Opravy budov

MAJETOK

Graf znázorňuje zvyčajnú situáciu, odkedy autonómne spoločenstvá preniesli kompetenciu na miestne inštitúcie.
15 zo 17 autonómnych spoločenstiev prispieva spolu so štátom do spoločného “Záručného fondu pre základné verejné služby”. Tento fond zabezpečuje, aby všetky autonómne
spoločenstvá dostali tie isté prostriedky na obyvateľa, pokiaľ ide o obyvateľstvo alebo jednotku potreby, pre vzdelávanie, zdravotné a sociálne služby. Dve ďalšie spoločenstvá, Baskicko
a Navarsko, riadia a financujú vlastné školstvo, zdravotné a sociálne služby a prispievajú štátu na pokrytie spoločných nákladov.
Ministerstvo školstva, kultúry a športu (MECD) riadi verejné prostriedky pre školy v autonómnych mestách Ceuta a Melilla, ako aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí.
Regionálne dane idú do “Záručného fondu pre základné služby” na úrovni centrálnej vládnej správy, čo je paušálna suma pre všetky verejné služby. Tá je potom prerozdelená ako paušálna
suma autonómnym spoločenstvám, ktoré môžu použiť tieto finančné prostriedky na vzdelávanie alebo iné verejné služby

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Program poradenstva a
podpory (PROA Plan), plán
na zníženie predčasného
ukončenia školskej
dochádzky, atď.

Základné školy

Ministerstvo školstva

Ministerstvo vnútra

Regionálne štátne
riaditeľstvo pre
školstvo

Miestne dane
a iné formy výnosov

Regionálny úrad
štátnej administrácie
pre školstvo

Miestne
dane

Département-

Obec

administratívna
oblasť
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Špeciálne vzdelávacie
schémy (ZEP, atď.)
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Správa a vyučovacie
činnosti
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Školské učebnice,
údržba, rekonštrukcia,
budova a zariadenie
MAJETOK

Jedálne

Doprava
INÉ

ZEP (Zones d'éducation prioritaire) = Oblasti prioritného vzdelávania.
Štát realizuje svoju školskú politiku na regionálnej úrovni prostredníctvom Regionálnych riaditeľstiev pre vzdelávanie (Rectorat) a Regionálnych správnych úradov pre vzdelávanie
(Inspection d'Académie), ktoré pracujú v rámci obmedzení správnych obvodov známych ako Académies. Tie vo väčšine prípadov korešpondujú s územím regiónov. Vo Francúzsku je 30
Académies, ktoré zahŕňajú 26 regiónov.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

FRANCÚZSKO

FRANCÚZSKO
Všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva

Ministerstvo vnútra

Regionálne štátne
riaditeľstvo pre
školstvo

Miestne dane a
iné formy výnosov

Regionálny úrad
štátnej administrácie
pre školstvo

Región

Département administratívna oblasť

63

Školská
rada

OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí
zamestnanci

Administratívni
zamestnanci
ZAMESTNANCI

Technickí a pomocní
zamestnanci,
robotníci

Správa a vyučovacie
činnosti
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Doprava
INÉ

Nové technológie,
zariadenie, budovy,
väčšie opravy a
rozšírenie
MAJETOK

Štát realizuje svoju školskú politiku na regionálnej úrovni prostredníctvom Regionálnych riaditeľstiev pre vzdelávanie (Rectorat) a Regionálnych správnych úradov pre vzdelávanie
(Inspection d'Académie), ktoré pracujú v rámci obmedzení správnych obvodov známych ako Académies. Tie vo väčšine prípadov korešpondujú s územím regiónov. Vo Francúzsku je 30
Académies, ktoré zahŕňajú 26 regiónov. Pre školy na úrovni ISCED 2 je to Département, konkrétnejšie generálna rada, ktorá alokuje rozpočet na prevádzkové tovary a služby a priamo
pokrýva mzdy technických zamestnancov, kapitálové výdavky a náklady na dopravu. Pre školy na úrovni ISCED 3 má región tú istú úlohu ako Département pre školy ISCED 2, s výnimkou
nákladov na dopravu, ktoré pokrýva Département.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Špeciálne vzdelávacie
schémy, výskum a
experimentovanie v
školstve

Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo vedy, školstva a športu

Miestne
dane

Územnosprávna
jednotka/Kraj

Mesto/Obec
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Riaditeľ školy

Pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci
(vrátane nákladov na
dopravu učiteľov)
ZAMESTNANCI

Vykurovanie, elektrina, voda,
kancelárske potreby, údržba
školských priestorov
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Knihy školskej knižnice,
didaktické zariadenie,
IKT zariadenie a
vzdelávací softvér

Výstavba, rekonštrukcia
školských priestorov

MAJETOK

Doprava pre študentov
INÉ

V prípade základných a stredných škôl sú miestnymi a regionálnymi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za prevod finančných prostriedkov školám, mestá alebo obce. V prípade vyšších
stredných škôl sú to okresy.
Knihy do školskej knižnice a učebné pomôcky sa poskytujú školám ad-hoc, v závislosti od finančných prostriedkov dostupných v centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtoch.
Alternatívnym systémom k uvedenému, je špeciálny rozpočet, ktorý môže byť alokovaný školám centrálnymi, miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami na nákup kníh pre knižnice a
učebného vybavenia. Okrem informácií uvedených v grafe obce/mestá alebo okresy môžu previesť školám čiastku v hotovosti, aby zamestnali pedagógov na podporu študentov so
špeciálnymi potrebami, v závislosti od politických priorít a dostupných finančných prostriedkov. V prípade základných a nižších stredných škôl mestá/obce môžu školám previesť tiež čiastku
v hotovosti, aby zamestnali pracovníkov pre poobedňajšiu opatrovateľskú službu.
Pokiaľ ide o náklady na dopravu pre študentov a učiteľov, graf vyjadruje iba situáciu pre základné a nižšie stredné školy. Náklady na dopravu pre študentov vo vyšších stredných školách
uhrádzajú poskytovateľom dopravných služieb regionálne inštitúcie (okresy), ktoré na to získavajú plánovanú čiastku z ministerstva vedy, školstva a športu.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

CHORVÁTSKO

TALIANSKO
Základné a nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu

Ministerstvo hospo- Ministerstvo vnútra
dárstva a financií

Región
Miestne
dane

Obec
65

Škola

Špeciálne programy podpory
vzdelávania: podpora študentov
so špeciálnymi potrebami,
študenti národnostných menšín
alebo s iným materinským
jazykom

Výdavky na správu, Všeobecná údržba,
skvalitnenie pomôcok upratovanie, voda,
elektrina a
pre výučbu
vykurovanie

ZAMESTNANCI

OSOBITNÉ ZDROJE

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Výučba a
vybavenie tried

Výstavba, rekonštrukcia
a väčšie opravy,
športové zariadenia

MAJETOK

Učebnice

Doplnkové služby
(stravovanie,
doprava)
INÉ

Obce získavajú špeciálne finančné prostriedky od ministerstva vnútra prostredníctvom regionálnych vlád, aby boli učebnice na úrovni povinnej školskej dochádzky úplne alebo čiastočne
zdarma. Učebnice na základnej úrovni sú úplne zdarma. Finančné prostriedky získané od obcí sú prevedené školám vo forme kupónov na nákup učebníc. Školy dávajú kupóny rodinám a
obce vrátia náklady kníhkupectvám. Pokiaľ ide o bežnú údržbu, ministerstvo školstva poskytuje finančné prostriedky všetkým školám, ktoré nemajú dostatočný personál na upratovanie, aby
mohli financovať upratovacie služby. Iné náklady na údržbu sú pokryté presunmi v materiálnej forme od miestnych vlád (provinčné rady pre vyššiu strednú úroveň) a od obcí (pre základnú
a nižšiu strednú úroveň), ktoré platia všetky náklady na údržbu.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí zamestnanci,
zamestnanci pre programy
podpory vzdelávania, administratívni zamestnanci, technickí
zamestnanci, učebné
pomôcky a riaditeľ školy

Všeobecné vyššie stredné školy

Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu

Ministerstvo hospo- Ministerstvo vnútra
dárstva a financií

Región

Miestne
dane

Provinčná rada
66

Škola

Pedagogickí zamestnanci,
zamestnanci pre programy
podpory vzdelávania, administratívni zamestnanci, technickí
zamestnanci, učebné
pomôcky a riaditeľ školy

ZAMESTNANCI

Špeciálne programy podpory
vzdelávania: podpora študentov
so špeciálnymi potrebami,
študenti národnostných menšín
alebo s iným materinským
jazykom

OSOBITNÉ ZDROJE

Výdavky na správu,
skvalitnenie pomôcok
pre výučbu

Všeobecná údržba,
upratovanie, voda,
elektrina a vykurovanie

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Výučba a
vybavenie tried

Výstavba, rekonštrukcia
a väčšie opravy, športové
zariadenia
MAJETOK

Prostredníctvom regionálnych vlád obce získavajú špeciálne finančné prostriedky od ministerstva vnútra, aby boli učebnice úplne alebo čiastočne zadarmo pre rodiny pod určitou úrovňou
príjmu domácnosti, a to pre prvé dva roky na úrovni vyššieho stredného vzdelávania (povinná školská dochádzka).
Pokiaľ ide o bežnú údržbu, ministerstvo školstva poskytuje finančné prostriedky všetkým školám, ktoré nemajú dostatočný personál na upratovanie, aby mohli financovať upratovacie
služby. Iné náklady na údržbu sú pokryté presunmi v materiálnej forme od miestnych vlád (provinčné rady pre vyššiu strednú úroveň) a od obcí (pre základnú a nižšiu strednú úroveň), ktoré
platia všetky náklady na údržbu.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

TALIANSKO

CYPRUS
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva a kultúry

Školská rada
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Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Vykurovanie,
elektrina,
spotrebný tovar

Údržba,
opravy

Osobná príprava,
knihy a publikácie

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Stroje a zariadenia,
výpočtová
technika a
softvér
MAJETOK

Budovy

Stravovanie
INÉ

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Riaditeľ
školy

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

LOTYŠSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva a vedy

Miestne dane a
iné výnosy

Obec
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Riaditeľ školy/Školská rada

Asistenti detí so
špeciálnymi
fyzickými
potrebami
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Učebné materiály
(knihy a iné)

Kapitálové
investície

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

MAJETOK

Údržba

Podpora na
cestovné náklady,
ubytovanie

Stravovanie

INÉ

Graf znázorňuje finančné toky pre všeobecné školy bez internátnych zariadení. Je tu aj nízky počet všeobecných a špecializovaných internátnych škôl (asi 5 % zo všetkých škôl). Tieto
školy majú stanovených pedagogických zamestnancov tým istým spôsobom, ale je niekoľko rozdielov pri prideľovaní prevádzkových a kapitálových tovarov.

LITVA
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva

Miestne
dane

Obec
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Škola

ZAMESTNANCI

Knihy a ďalšie zdroje
súvisiace s vyučovaním

Iné prevádzkové tovary a
služby

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Kapitálový tovar
MAJETOK

Iné zdroje
INÉ

V závislosti od obce 94 alebo 95 % prostriedkov pre zamestnancov a prostriedkov pre výučbu (“žiacky kôš”) je rozdelených na úrovni školy (prevod v materiálnej forme), zatiaľ čo 5 alebo
6 % je rozdelených na úrovni obce (prevod v materiálnej forme).

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Zamestnanci

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

MAĎARSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo ľudských zdrojov

Stredisko údržby Klebelsberg

Miestne
dane
70

Obec

Špeciálne programy
pre nadaných žiakov

OSOBITNÉ ZDROJE

Učitelia a zamestnanci
priamo podporujúci
vyučovanie (knihovníci,
psychológovia)

Zamestnanci údržby
(upratovači, opravári,
bezpečnostné
služby)

ZAMESTNANCI

Priamo súvisiace s
výučbou

Infraštruktúra
(kúrenie, elektrina,
atď.)

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Výstavba, prístavba a
rekonštrukcia

Doprava

MAJETOK

INÉ

Finančné prostriedky pre školy v malých obciach (do 3 000 obyvateľov) prichádzajú iba zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Strediska na údržbu inštitúcií Klebelsberg - okrem niekoľkých
výnimiek, kde obce financujú školskú infraštruktúru. Školy vo väčších obciach dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Strediska na údržbu inštitúcií
Klebelsberg – okrem prípadov, kde obce prenechali prevádzku svojich škôl štátu.

MALTA
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva a zamestnanosti

Riaditeľ školy
71
Opravy a údržba, materiály a potreby

Nehnuteľnosti a hnuteľnosti, výdavky spojené s IT
infraštruktúrou potrebnou v školách

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

MAJETOK

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

Základné, nižšie a vyššie všeobecné stredné školy (VMBO, HAVO, VWO)

Ministerstvo školstva, kultúry a vedy

Ministerstvo vnútra

Výkonná školská agentúra

Fond obcí
Miestne
dane

72

Obec

Inštitúcia v rezorte školstva

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

Učebné materiály, prevádzkové
náklady a náklady na údržbu

Údržba vonkajších priestorov, výstavba,
rekonštrukcia, prístavba

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

MAJETOK

Nadriadená inštitúcia/autorita preniesla kompetencie na inštitúciu, ktorá spravuje školu alebo školy. Školskou autoritou môže byť mestský výbor, iný typ orgánu pod verejnou legislatívou
alebo orgán pod súkromnou legislatívou. Niektoré právomoci môžu byť delegované riaditeľom škôl, ale zodpovednosť naďalej ostáva kompetentnej inštitúcii.
VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (prípravné odborné vzdelávanie), HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (všeobecné predvysokoškolské vzdelávanie),
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (odborná príprava pred vysokou školou)

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

HOLANDSKO

RAKÚSKO
Základné a všeobecné stredné školy (Hauptschulen and Neue Mittelschulen)

Federálne ministerstvo školstva a záležitostí žien

Federálne ministerstvo rodiny a
mládeže
Regionálny podiel z
federálnych daní

Krajinská vláda
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Miestne dane a regionálny
podiel z federálnych daní

Obec

OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí
zamestnanci

Tajomníci, správcovia Náklady na prevádzku
zariadení, poradcovia,
a údržbu, učebné
kontrolóri, atď.
materiály

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Výstavba a
rekonštrukcia budov,
väčšie opravy a
zariadenie
MAJETOK

Učebnice

Doprava
INÉ

Nové stredné školy (Neue Mittelschulen) sa líšia v niektorých ohľadoch od toho, čo znázorňuje graf, keďže len nepatrná časť učiteľov je priamo odmeňovaná ministerstvom školstva.
Okrem toho, čo znázorňuje graf, pokiaľ ide o financovanie nepedagogických zamestnancov, ministerstvo školstva platí aj školských psychológov. Obce dostávajú presne stanovené
prostriedky od vlád Land na odmeňovanie externých odborných poradcov. Vláda Land prideľuje školám malú časť finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené podľa iniciatív a cieľov
vzdelávacej politiky. Napríklad, na jazykové doučovanie sú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Doučovanie jazyka

Stredné školy (allgemeinbildende höhere Schulen)

Federálne ministerstvo školstva a záležitostí žien

Federálne ministerstvo rodiny a
mládeže

Regionálna
školská
rada
74
Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci: tajomníci,
správcovia budov,
kontrolóri, atď.

ZAMESTNANCI

Náklady na prevádzku a
údržbu,
učebné materiály
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Výstavba a rekonštrukcia
budov, väčšie opravy a
zariadenie
MAJETOK

Učebnice

Doprava
INÉ

Regionálne školské rady sú administratívnymi oddeleniami Federálneho ministerstva školstva a záležitosti žien. Stanovujú pedagogických a nepedagogických zamestnancov školám, ale
odmeňuje ich ministerstvo.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

RAKÚSKO

POĽSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo národného
školstva

Ministerstvo
práce a sociálnej
politiky

Ministerstvo financií

Poľnohospodárska obchodná
agentúra

Maršálek
vojvodstva
Miestny
príjem

75

Obecný radca
Okresná rada

Riaditeľ školy

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

Učebné pomôcky, administratíva, čistiace prostriedky,
kúrenie, vybavenie, údržba
prenájmu priestorov

Rekonštrukcia, budovy,
zariadenie, nábytok

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

MAJETOK

Doprava

Stravovanie
INÉ

Graf znázorňuje finančné toky smerom k verejným školám, ktoré sú riadené iba obcami alebo okresmi. Referenčným rokom je rok 2013. Existujú niektoré špecifické fondy, ktoré nie sú
označené priamo v grafe a ktoré sú určené ministerstvom národného školstva, krajmi a okresmi na odborný rozvoj učiteľov. Finančné prostriedky na učebnice pridelené ministerstvom
národného školstva boli z grafu vynechané. V závislosti od autonómnosti, ktorú miestne inštitúcie dávajú školám, špeciálne granty týkajúce sa kapitálových výdavkov môžu školy dostať ako
finančný prevod alebo prevod v materiálnej forme. Vzdelávanie pre etnické a národnostné menšiny nefinancuje iba ministerstvo národného školstva, ale aj ministerstvo správy a
digitalizácie.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Podpora vzdelávania pre
etnické a národnostné
menšiny

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

PORTUGALSKO
Prvý cyklus Ensino basico

Ministerstvo školstva a vedy

Ministerstvo financií

Miestne dane
a iné formy výnosov

Obec

76

Združenie
škôl

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Prevádzkové tovary a
služby
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Investície kapitálové,
v údržbe školy, priestorov
a pozemkov
MAJETOK

Stravovanie

Doprava
INÉ

Školy 1. cyklu základného vzdelávania nezodpovedajú za svoj vlastný manažment, ani vlastný rozpočet. Administratívny, rozpočtový a pedagogický manažment vykonáva združenie škôl,
ku ktorému patria. Ich centrály sa nachádzajú na vyšších stredných školách alebo v školách, ktoré ponúkajú druhý a tretí cyklus základného vzdelávania. Tieto školy a vyššie stredné školy
riadia svoj vlastný rozpočet alebo sú členmi školského združenia. Školské združenia platia pedagogických zamestnancov a čiastočne nepedagogických zamestnancov, a to prevodom
prostriedkov, ktoré dostali od ministerstva školstva a vedy. Niekedy nepedagogických zamestnancov platia školy z prostriedkov, ktoré im previedli obce (z vlastných zdrojov alebo zo
zdrojov od ministerstva).
Vlastný príjem obcí poskytuje na financovanie škôl z celkového rozpočtu nízke percento.

PORTUGALSKO
Druhý a tretí cyklus Ensino basico a všeobecné stredné školy

Ministerstvo
financií

Ministerstvo školstva a vedy

Miestne dane
a iné formy výnosov

Obec
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Združenie škôl/Škola

Nepedagogickí
zamestnanci

ZAMESTNANCI

Prevádzkové tovary a
služby
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Investície kapitálové,
v údržbe školy, priestorov
a pozemkov
MAJETOK

Stravovanie

Doprava
INÉ

Školy 1. cyklu základného vzdelávania nezodpovedajú za svoj vlastný manažment, ani vlastný rozpočet. Administratívny, rozpočtový a pedagogický manažment vykonáva združenie škôl,
ku ktorému patria. Ich centrály sa nachádzajú na vyšších stredných školách alebo v školách, ktoré ponúkajú druhý a tretí cyklus základného vzdelávania. Tieto školy a vyššie stredné školy
riadia svoj vlastný rozpočet alebo sú členmi školského združenia. Školské združenia platia pedagogických zamestnancov a čiastočne nepedagogických zamestnancov, a to prevodom
prostriedkov, ktoré dostali od ministerstva školstva a vedy. Niekedy nepedagogických zamestnancov platia školy z prostriedkov, ktoré im previedli obce (z vlastných zdrojov alebo zo
zdrojov od ministerstva).
Vlastný príjem obcí poskytuje na financovanie škôl z celkového rozpočtu nízke percento.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí
zamestnanci

Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo školstva

Ministerstvo verejných financií
Generálne riaditeľstvo pre
krajské verejné financie
Krajská školská inšpekcia

Miestne dane a iné
formy obecných príjmov
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Miestna rada

Rada menežmentu

Špeciálne projekty v
znevýhodnených
oblastiach, atď.

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

Výdavky na prevádzku,
učebnice, doprava a
ubytovanie pre ďalšie
vzdelávanie

Učebné pomôcky

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Budovy, rekonštrukcie,
prístavby, väčšie
opravy
MAJETOK

Územia, za ktoré sú zodpovedné miestne rady, sa v krajine líšia. Môžu to byť napríklad obce, mestá alebo bukureštské časti.

Doprava a
jedálne

Mimoškolské
činnosti
INÉ

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

RUMUNSKO

SLOVINSKO
Osnovne šole (základné a nižšie stredné školy)

Ministerstvo školstva, vedy a športu

Miestne dane
a vlastné
výnosy

Obec
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Škola

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

Učebné materiály,
ďalšie vzdelávanie
zamestnancov,
administratíva

Služby a
iné prevádzkové
zdroje

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Zariadenia nových
technológií, výstavba,
rekonštrukcia, údržba,
zariadenie

Doprava

Stravovanie a
školské aktivity v
prírode

MAJETOK

Mimovyučovacie
činnosti

INÉ

Školy môžu poskytovať nepovinné kurzy a mimoškolské aktivity, na ktoré môžu byť potrební ďalší zamestnanci (napr. učitelia, špecializovaní poradcovia, kuchári, opatrovatelia, atď.), alebo
prevádzkové tovary. Tieto ďalšie pozície a náklady schvaľuje a financuje obec.
Doprava pokrýva dopravu pre deti, ktoré žijú vo väčšej vzdialenosti od školy a výdavky sú pokryté miestnymi daňami. Okrem toho, čo uvádza graf, oprávnené obce dostávajú od
ministerstva školstva, vedy a športu mimoriadne finančné prostriedky na dopravu pre deti vzhľadom na hrozby voľne žijúcich zvierat.
Alternatívne ako uvádza graf, ministerstvo školstva, vedy a športu môže nakupovať nové technologické vybavenie (kapitálové tovary) priamo pre školy.
Obce, ktoré nie sú schopné plne vykonávať svoje funkcie prislúchajúce im z ústavy a zákona z ich vlastných príjmov, sú oprávnené získať mimoriadnu finančnú pomoc od štátu vo forme
paušálnej sumy, a to z rozpočtu ministerstva financií v rámci “finančného vyrovnávacieho opatrenia”.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Osobitné zdroje
(špeciálne potreby, jazyková
podpora pre deti
prisťahovalcov, atď.)

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

SLOVINSKO
Gimnazije (všeobecné vyššie stredné školy)

Ministerstvo školstva, vedy a športu

Škola
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Osobitné zdroje (špeciálne potreby, jazyková
podpora pre deti
prisťahovalcov, atď.)

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Učebné materiály, administratíva, ďalšie vzdelávanie
zamestnancov, pomôcky a
ďalšie prevádzkové
prostriedky

Zariadenia nových
technológií, výstavba,
rekonštrukcia, údržba

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

MAJETOK

Graf sa týka škôl s ubytovaním (internátmi) pre študentov.

Ubytovanie (internáty)

Stravovanie
INÉ

SLOVENSKO
Základné a nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerstvo vnútra

Miestne dane a iné
formy obecných príjmov

Obec
81
Mzdy pre asistentov
učiteľov pre žiakov so
špeciálnymi potrebami a
nadaných žiakov

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Správa, čistiace
prostriedky,
vykurovanie

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Učebnice

Nové technológie, špeciálne
učebné materiály, počítače,
údržba, rekonštrukcia,
budovy

MAJETOK

Stravovanie, jedlo,
doprava

Mimovyučovacie
činnosti
INÉ

Graf znázorňuje situáciu 74 % základných a nižších stredných škôl, ktoré majú status “právnickej osoby”. Pri základných a nižších stredných školách, ktoré nemajú tento status, finančné
prostriedky idú z obce priamo školám a nie riaditeľovi školy, ako to znázorňuje graf.
Alternatívne k tomu, čo sa uvádza v grafe, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu môže rozdeliť finančné prostriedky na špeciálne zdroje priamo školám namiesto ich pridelenia
prostredníctvom obce.
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Riaditeľ školy
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SLOVENSKO
Gymnázia (všeobecné vyššie stredné školy)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Regionálne dane a
iná forma príjmu

Región
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Riaditeľ
školy

Mzdy pre asistentov
učiteľov pre žiakov so
špeciálnymi potrebami
a nadaných žiakov

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Správa, čistiace
prostriedky,
vykurovanie

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Učebnice

Nové technológie, špeciálne učebné materiály,
počítače, údržba,
rekonštrukcia

MAJETOK

Stravovanie, jedlo,
doprava

Mimovyučovacie
činnosti
INÉ

Všetky vyššie stredné školy majú status “právnickej osoby”.
Alternatívne k tomu, čo sa uvádza v grafe, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu môže rozdeliť finančné prostriedky na špeciálne zdroje priamo školám namiesto ich pridelenia
regiónu.

FÍNSKO
Základné a všeobecné nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva a kultúry

Ministerstvo financií

Miestne
dane

Obec
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Riaditeľ školy/Školská rada

OSOBITNÉ ZDROJE

Zamestnanci
ZAMESTNANCI

Prevádzkové tovary a služby
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Budovy, správa a údržba
zariadení a vybavenia
MAJETOK

Stravovanie a doprava
INÉ

Úroveň autonómie, ktorú obce dávajú školám pri udeľovaní prostriedkov, sa líši v závislosti od obcí. Špeciálne prostriedky sú pridelené na základe potreby každej obce. Ministerstvo
školstva a kultúry rozhoduje o výške paušálnej sumy na základe vzdelávacej potreby, ale obce ju môžu použiť tiež na iné verejné služby.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Doučovanie, vyučovanie
materinského jazyka detí
prisťahovalcov, atď

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

FÍNSKO
Všeobecné vyššie stredné školy

Ministerstvo školstva a kultúry

Miestne
dane

Obec
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Riaditeľ školy/Školská rada

Doučovanie, vyučovanie
materinského jazyka
detí prisťahovalcov,
atď

Zamestnanci

Podporné služby
pre žiakov

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Správa a údržba
zariadení a vybavenia

Kapitálové investície
(budovy a pod.)

MAJETOK

Stravovanie
INÉ

Úroveň autonómie, ktorú obce dávajú školám pri udeľovaní prostriedkov, sa líši v závislosti od obcí. Ministerstvo školstva a kultúry rozhoduje o výške paušálnej sumy na základe
vzdelávacej potreby, ale obce ju môžu použiť tiež na iné verejné služby.

ŠVÉDSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Vláda

Miestne
dane

Obec
85

Riadiaci orgán školy

Učebné materiály, elektrina, kúrenie,
mimovyučovacie činnosti, atď.

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Nové zariadenie a
jeho výmena

Výstavba, rekonštrukcia a
väčšie opravy budov
MAJETOK

Väčšina finančných prostriedkov pre školy pochádza z príjmov obecných daní, ale niektoré tiež zo štátnych grantov (asi 15 %).
Všeobecné granty môže použiť obec na základe miestnych podmienok. Existujú taktiež cielené granty, ktoré musia byť použité na financovanie konkrétnych aktivít, napr. vzdelávanie
učiteľov, niekedy na stanovené obdobie. Cielené štátne granty sa líšia z roka na rok, v závislosti od špeciálnych centrálnych vládnych iniciatív, reforiem, atď.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

Maintained schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)

Školská finančná agentúra (ministerstvo školstva)

Daň z
miestnej
správy

Miestna inštitúcia
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Riadiaci orgán školy

Zamerané na následky
sociálnej deprivácie
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci
ZAMESTNANCI

Zdroje na výučbu,
kúrenie/osvetlenie, atď.
PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Trvalý nespotrebný materiál, opravy
budov, rekonštrukcie, atď.
MAJETOK

Maintained schools sú financované prostredníctvom miestnej inštitúcie a zahŕňajú rôzne právne kategórie, ako sú komunitné školy, školy nadácií, dobrovoľne kontrolované a dobrovoľne
podporované školy. Toky v tomto grafe znázorňujú mechanizmy na financovanie vzdelávania do veku 16 rokov (Dedicated Schools Grant, Pupil Premium, Devolved Capital Funding a
podľa druhu školy, alebo Local Authority Capital Maintenance alebo Local Authority Coordinated Voluntary Aided Programme) a vzdelávanie nad vek 16 rokov (finančný vzorec pre 16-19ročných Devolved Capital Funding, a podľa druhu školy školy, alebo Local Authority Capital Maintenance alebo Local Authority Coordinated Voluntary Aided Programme).
Maintained schools zodpovedajú za riadenie vlastných opakujúcich sa fondov (podiel rozpočtu jednotlivých škôl z Dedicated Schools Grant). Nie sú stanovené čiastky, ktoré musia byť
použité na základné kategórie. Naznačené podkategórie predstavujú typy tovarov a služieb, na ktoré môžu školy použiť prostriedky, ale ich zoznam nie je úplný. Fondy Pupil Premium (mali
by byť použité na dopady sociálnej deprivácie) sú uvedené ako prevedené Školskou finančnou agentúrou priamo školám. V skutočnosti ich rozdeľuje školám miestna inštitúcia, ktorá im ich
musí postúpiť ako celok. Pokiaľ ide o kapitálové výdavky, graf sa zameriava na prebiehajúcu alokáciu prostriedkov (prenesené kapitálové financovanie a financovanie údržby). Okrem toho
Školská finančná agentúra (EFA) môže previesť Basic Need Allocation miestnym inštitúciám na naplnenie kapitálovej požiadavky na na poskytnutie miest pre nových žiakov v nových alebo
rozšírených maintained schools.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – ANGLICKO

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – ANGLICKO
Akadémie (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)

Školská finančná agentúra (ministerstvo školstva)

Fond pre akadémie
87
OSOBITNÉ ZDROJE

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci
ZAMESTNANCI

Zdroje na výučbu,
kúrenie/osvetlenie, atď.
PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Trvalý nespotrebný materiál, opravy
budov, rekonštrukcie, atď.
MAJETOK

Akadémie sú verejne financované nezávislé školy, ktoré majú individuálny režim financovania dohodnutý priamo so štátnym tajomníkom a majú voľnosť rozhodovania v organizácii a
kurikulách. Akadémie zahŕňajú bezplatné školy, univerzity, vysoké technické školy a štúdiové školy. Toky v tomto grafe predstavujú mechanizmy financovania pre vzdelávanie do veku 16
rokov (General Annual Grant, Pupil Premium, Devolved Capital Funding and the Academies Capital Maintenance Fund) a vzdelávanie nad vek 16 rokov (finančný vzorec pre financovanie
16-19-ročných, fond pre tvorbu projektov, kapitálový investičný fond pre školy a cielené kapitálové alokácie).
Akadémie zodpovedajú za riadenie vlastných opakujúcich sa finančných prostriedkov (Celkový ročný grant – GAG). Nie sú stanovené čiastky, ktoré musia byť použité na základné
kategórie. Naznačené podkategórie predstavujú typy tovarov a služieb, na ktoré školy môžu využiť finančné prostriedky, ale ich zoznam nie je úplný.
Pokiaľ ide o kapitálové výdavky, graf sa zameriava na prebiehajúcu alokáciu prostriedkov (prenesené kapitálové financovanie) a Academies Capital Maintenance Fund (ACMF). Akadémie
majú prístup aj k ďalším finančným prostriedkom, aby naplnili kapitálovú požiadavku na poskytnutie miest pre nových žiakov v nových alebo rozšírených školách.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Zamerané na následky
sociálnej deprivácie

Maintained schools (základné a všeobecné stredné)

Welšská vláda
Daň z
miestnej
správy

Miestna
inštitúcia

Riadiaci orgán školy
88
Podpora na
dosiahnutie cieľov
pre národnostnú
menšinu

Welšská Vzdelávacia
stratégia

Skvalitňovanie
štandardov v
gramotnosti a
matematickej
gramotnosti

OSOBITNÉ ZDROJE

Zamerané na
následky sociálnej
deprivácie

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Zdroje na výučbu,
kúrenie/osvetlenie,
atď.

Trvalý nespotrebný
materiál, opravy
budov, rekonštrukcie,
atď.

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

MAJETOK

Maintained schools sú financované prostredníctvom miestnej inštitúcie a zahŕňajú rôzne právne kategórie, t.j. komunitné školy, školy nadácií, dobrovoľne kontrolované a dobrovoľne
podporované školy. Toky v tomto grafe predstavujú mechanizmy na financovanie vzdelávania do veku 16 rokov (Revenue Support Grant, the Pupil Deprivation Grant and the School
Effectiveness Grant and School Buildings Improvement Grant/21st Century Schools capital grants and, for voluntary-aided schools, the Schools Capital Grant Programme); a vzdelávanie
nad vek 16 rokov (revenue funds and 21st Century Schools capital grants). The Minority Ethnic Achievement Grant a Welsh in Education Grant pokrýva žiakov vo veku od 3 do 19 rokov.
Maintained schools zodpovedajú za riadenie vlastných opakujúcich sa fondov (podiel rozpočtu jednotlivých škôl z revenue support grant – RSG). Nie sú stanovené limity, ktoré musia byť
použité na základné kategórie. Indikované podkategórie predstavujú typy tovarov a služieb, na ktoré môžu školy použiť prostriedky, ale ich zoznam nie je úplný.
Fondy Pupil Premium (ktoré by mali byť použité na dopady sociálnej deprivácie) sú uvedené ako prevedené Školskou finančnou agentúrou priamo školám. Avšak, v skutočnosti ich
rozdeľuje školám miestna inštitúcia, ktorá im ich musí postúpiť ako celok. V školskom blokovom grante sú zahrnuté aj finančné prostriedky zo štyroch špeciálnych grantov, ktoré velšská
vláda prideľuje miestnym inštitúciám, aby podporila svoje priority; Minority Ethnic Achievement Grant, the Welsh in Education Grant, the Pupil Deprivation Grant and the School
Effectiveness Grant (SEG). Cieľom SEG je skvalitniť úroveň gramotnosti a matematickej gramotnosti a eliminovať vplyv chudoby na vzdelávacie výsledky. Miestne inštitúcie musia priradiť
finančné prostriedky alokované v rámci SEG zo svojich vlastných zdrojov.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

SPOJENÉ KRÁĽVOSTVO – WALES

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – SEVERNÉ ÍRSKO
Controlled a Catholic maintained schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)

Ministerstvo školstva

Rada pre vzdelávanie a knižnice

89

Správna rada

Zdroje na výučbu,
kúrenie/osvetlenie, atď.

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Trvalý nespotrebný materiál, opravy budov,
rekonštrukcie, atď.
MAJETOK

Zriaďovateľom Controlled a Catholic maintained schools je Úrad pre vzdelávanie a knižnice (ELBs), ktorý tiež financuje ich kapitálové a príjmové výdavky. Zriaďovateľom Catholicmaintained schools je väčšinou katolícka cirkev a sú plne financované z príjmových výdavkov ELBs, ale môžu dostávať aj kapitálové finančné prostriedky priamo z ministerstva školstva.
Toky v grafe predstavujú mechanizmy (rozpočty všeobecných škôl a kapitálovo financované programy) na financovanie vzdelávania do a nad vek 16 rokov. Školy zodpovedajú za riadenie
vlastných opakujúcich sa finančných prostriedkov (podiel rozpočtu školy zo všeobecného rozpočtu pre školy). Nie sú stanovené limity, ktoré musia byť použité na základné kategórie.
Indikované podkategórie predstavujú typy tovarov a služieb, na ktoré môžu školy použiť finančné prostriedky, ale zoznam nie je úplný.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

Voluntary grammar a grant-maintained integrated schools (základné a všeobecné stredné vzdelávanie)

Ministerstvo školstva

90

Správna rada

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

Zdroje na výučbu,
kúrenie/osvetlenie, atď.

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Trvalý nespotrebný materiál, opravy budov,
rekonštrukcie, atď.
MAJETOK

Zriaďovateľom Voluntary grammar a grant-maintained integrated schools sú správcovia majetku alebo správne rady. Sú plne financované ministerstvom školstva pri opakovaných aj pri
kapitálových výdavkoch. Niektoré voluntary grammar a grant-maintained integrated schools prispievajú na svoje kapitálové náklady (súhrnný rozpočet škôl a kapitálovo financované
programy) na financovanie vzdelávania do a nad vek 16 rokov. Školy zodpovedajú za riadenie vlastných opakujúcich sa finančných prostriedkov (súhrnný rozpočet škôl). Nie sú stanovené
limity, ktoré musia použiť na základné kategórie. Stanovené podkategórie predstavujú typy tovarov a služieb, na ktoré školy môžu použiť tieto finančné prostriedky, ale zoznam nie je úplný.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – SEVERNÉ ÍRSKO

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – ŠKÓTSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Škótska vláda

Miestne (obecné) dane
a iné formy príjmu

Miestna inštitúcia
91

Riaditelia

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Správa, údržba zariadenia, náklady spojené s
majetkom, zásoby pre
triedy

OSOBITNÉ ZDROJE

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Práce na údržbe a
rekonštrukciách
zazmluvnené
miestnou radou

Nová školská budova a
rekonštrukcia

MAJETOK

Školské stravovanie,
doprava z domu do školy
INÉ

Uvádzajú sa výdavky týkajúce sa: školského stravovania, dopravy študentov, údržby a rekonštrukcie, ako aj “angličtiny ako podpory na ďalší jazyk”, ktoré pokrývajú miestne inštitúcie,
keďže tieto kategórie sa vo všeobecnosti nepovažované za vhodné na prenesenie na školy. Avšak miestne inštitúcie môžu previesť časť alebo všetky výdavky na tieto kategórie na
riaditeľov škôl, ak je to rozumné a praktické s ohľadom na miestne pomery.

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Angličtina ako doplnková
jazyková podpora

Základné a nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva

Štátna agentúra
Miestne
dane

Obec

92

Školská správa

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci
ZAMESTNANCI

Spotrebný materiál, elektrina, telefón,
mail, poistenie, prevádzkové náklady
na dopravu, údržba zariadení
PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Budovy a údržba

Učebné materiály
MAJETOK

Od ministerstva školstva nedostávajú obce priame finančné prostriedky s výnimkou menej než 0,8 % z celkových nákladov, ktoré sú alokované obciam zo štátu na náhradu nákladov na
špeciálne vzdelávanie realizované v rámci škôl. Každá obec musí nezávisle žiadať ministerstvo vnútra, keďže sa to nepovažuje za časť bežných rozpočtov na vzdelávanie. Finančné
prostriedky idú priamo samotnej obci a nie na finančné oddelenie škôl.
Školy musia dať finančnú náhradu štátnej agentúre za poskytnuté učebné materiály.

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

ISLAND

ISLAND
Všeobecné vyššie stredné školy

Ministerstvo školstva

93

Školská správa

Vybavenie, knižnica,
študentské poradenské služby,
počítačové služby

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Budovy a údržba
MAJETOK

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

LICHTENŠTAJNSKO
Základné školy

Vláda

Obecná daň z
príjmu a majetku

Obec
94

Škola

Pedagogickí zamestnanci,
riaditeľ školy, psychológovia

Upratovači, knihovník, školník

ZAMESTNANCI

Knihy, učebný materiál a
potrebné pomôcky pre žiakov,
elektronické média, softvérové
licencie
PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Základné vybavenie pre
vyučovanie, počítače, budovy,
športové vybavenie, nábytok,
údržbu, knižnicu
MAJETOK

Doprava, stravovanie/jedálne,
mimovyučovacie činnosti,
exkurzie (športové) tábory
INÉ

Pedagogickí zamestnanci a riaditelia škôl sú zamestnancami štátu, ale obce prispievajú 50 % na ich mzdy. Externé služby, ako sú logopédi, atď., ktorí nepredstavujú trvalé služby, môžu
tiež financovať obce.

LICHTENŠTAJNSKO
Všeobecné stredné školy

Vláda

95

Škola

ZAMESTNANCI

Knihy, učebný materiál a potrebné
pomôcky pre žiakov, elektronické
média, softvérové licencie
PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Základné vybavenie pre vyučovanie,
počítače, budovy, športové vybavenie,
nábytok, údržbu, knižnicu
MAJETOK

Doprava, stravovanie/jedálne,
mimovyučovacie činnosti, exkurzie
(športové) tábory
INÉ

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

NÓRSKO
Základné a všeobecné stredné školy

Ministerstvo miestnej vlády a modernizácie

Miestne
dane

Územnosprávna
jednotka/Kraj

Obec

96

Riaditeľ školy

Pedagogickí a
nepedagogickí
zamestnanci

Náklady na kanceláriu,
elektrina, kúrenie,
školské potreby

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY
A SLUŽBY

Učebné pomôcky, nábytok,
knihy/priestory knižníc
MAJETOK

Prioritné opravy,
údržba, výstavba

Doprava,
mimovyučovacie činnosti
INÉ

Základné a nižšie stredné vzdelávanie je v kompetencii obcí a vyššie stredné vzdelávanie krajov. Úroveň autonómie obcí/krajov pri alokovaní finančných prostriedkov školám sa líši v
závislosti od obce/kraja.
Okrem informácií uvedených v grafe, ministerstvo školstva a výskumu alokuje obmedzené vyčlenené finančné prostriedky niektorým krajom a obciam alebo priamo školám v súlade s
procesom žiadania, napr. projekty na rozvoj školy.

TURECKO
Základné a nižšie stredné školy

Ministerstvo školstva

Okresné
riaditeľstvo pre
vzdelávanie

Provinčné
riaditeľstvo
školstva

97

Špeciálna provinčná
administrácia

Učebné materiály, učebné pomôcky, čistiace
prostriedky, náklady na údržbu a opravy

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Nákup finálnych tovarov (kancelárske stroje,
počítače), väčšie opravy
MAJETOK

NÁRODNÉ GRAFY O FINANČNÝCH TOKOCH

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

FINANCOVANIE ŠKÔL V EURÓPE: MECHANIZMY, METÓDY A KRITÉRIÁ VO VEREJNOM FINANCOVANÍ

TURECKO
Všeobecné vyššie stredné školy

Ministerstvo školstva

Provinčné
riaditeľstvo
školstva

Okresné
riaditeľstvo pre
vzdelávanie

98

Riadiaci orgán školy

Pedagogickí a
nepedagogickí zamestnanci

Učebné materiály, učebné pomôcky, čistiace
prostriedky, náklady na údržbu a opravy

ZAMESTNANCI

PREVÁDZKOVÉ TOVARY A SLUŽBY

Nákup finálnych tovarov (kancelárske stroje,
počítače), väčšie opravy
MAJETOK

SLOVNÍK
Blokový grant: Finančné zdroje poskytnuté úradu, ktorý prideľuje tieto finančné prostriedky na účely
podľa svojho výberu v súlade so smernicami, ktoré môžu byť od veľmi všeobecných po obmedzujúce.
V súvislosti s touto publikáciou sa pridelenie blokového grantu vzťahuje na dve alebo viac kategórií
výdavkov na vzdelávanie (t.j. pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, aktuálne a
kapitálové výdavky).
Rozpočet: Výška finančných prostriedkov vytvorená z rôznych zdrojov verejného financovania (na
úrovni centrálnych, regionálnych alebo miestnych inštitúcií). Rozpočet môže byť vyčlenený na jeden
účel/typ výdavku alebo sa očakáva, že pokryje škálu účelov, ako stanovujú verejné inštitúcie alebo
orgány na úrovni školy, ktoré sú zodpovedné za jej riadenie.
Schválenie rozpočtu: Zahŕňa udelenie finančných prostriedkov inštitúciám/školám v súlade s
rozpočtom, ktorý sami pripravili na schválenie zodpovednou verejnou inštitúciou.
Kapitálové výdavky: Týkajú sa použitia na majetok, ktorého trvácnosť je viac ako rok. Zahŕňa to
výdavky na stavbu, rekonštrukciu a závažné opravy budov, ako aj výdavky na nové zariadenie alebo
jeho výmenu. (Je zrejmé, že väčšina štátov informuje o malých výdajoch na vybavenie, pod určitú
hranicu nákladov než kapitálové výdavky.)
Kapitálové tovary: Infraštruktúra založená na majetku a trvalé vybavenie (budovy a priestory, ihriská,
zariadenie, počítače, atď.) používané školami pre ich kľúčové aktivity. Zahŕňajú ako nehnuteľný
majetok aj hnuteľný majetok.
Centrálna inštitúcia: Inštitúcia na najvyššej úrovni so zodpovednosťou za vzdelávanie v danom štáte,
zvyčajne situovaná na národnej (štátnej) úrovni. Avšak v Belgicku, Nemecku, Španielsku a Spojenom
kráľovstve zodpovedajú “regióny” (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas a príslušné
správy) za všetky alebo väčšinu oblastí týkajúcich sa vzdelávania a sú tak považované za inštitúcie na
najvyššej úrovni.
Skutočné výdavky: sa týkajú výdavkov za tovary a služby spotrebované v aktuálnom finančnom
roku, t.j. výdavky, ktoré v súčasnosti vznikli, aby bolo možné poskytovať vzdelávacie služby. Výdavky
na malé položky vybavenia, pod určitou hranicou nákladov, sa tiež reportujú ako súčasné výdavky.
Nezáväzné stanovenie finančných prostriedkov: Výška prostriedkov je stanovená príslušnou
inštitúciou. Je fixná bez toho, aby bolo potrebné odporúčanie od inej inštitúcie. Znamená to, že
neexistuje stanovený finančný vzorec na výpočet pridelenej sumy, a že odhad potrieb a
zodpovedajúcej alokácie sa realizuje individuálne, od prípadu k prípadu.
Vzorec na financovanie: Spôsob financovania pomocou stanovených kritérií a uplatnenia všeobecne
záväzného pravidla na tieto kritériá na stanovenie výšky finančných prostriedkov, na ktoré má každá
škola nárok.
Inštitúcia na strednej úrovni: v tejto publikácii sa tento termín používa na označenie akejkoľvek
inštitúcie, ktorá je politicky a/alebo administratívne umiestnená medzi inštitúcie centrálnej úrovne a
orgány na úrovni školy. Vo väčšine prípadov ide o regionálne alebo miestne inštitúcie. Môžu tiež
zahŕňať administratívne útvary inštitúcií na centrálnej úrovni a rady miestnych škôl, ktoré zodpovedajú
za školstvo v rámci obce.
Miestna inštitúcia: Inštitúcie zodpovedné za územné jednotky pod regionálnou úrovňou. Miestne
inštitúcie môžu zahŕňať volených zástupcov alebo môžu byť administratívnymi útvarmi centrálnych
inštitúcií.
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Paušálna suma: celková výška finančných prostriedkov prevedených z centrálnej úrovne na inštitúcie
na regionálnej alebo miestnej úrovni na pokrytie rôznych verejných služieb, vrátane vzdelávania.
Nepedagogickí zamestnanci: zahŕňajú okrem riaditeľov škôl v niektorých štátoch aj iných
zamestnancov školy, kontrolórov, poradcov, školských psychológov, školský zdravotnícky personál,
knihovníkov alebo školských mediálnych odborníkov, tvorcov kurikúl, úradníkov, prevádzkarov budov
a zamestnancov údržby, bezpečnosti, pracovníkov dopravy a stravovacích služieb, atď.
Prevádzkové tovary a služby: sú spotrebované v rámci súčasného roka, t.j. výdavky, ktoré musia byť
vynaložené v súčasnosti, aby sa zabezpečilo poskytovanie vzdelávacích služieb. Prevádzkové tovary
a služby, napr. knihy, kancelárske potreby, učebné materiály, ako aj položky zariadenia pod určitú
hranicu nákladov. Pokiaľ ide o výdavky “súčasný” znamená “prevádzkový”.
Iné prostriedky: tie, ktoré používajú školy na poskytovanie vedľajších služieb k ich prvotným
zodpovednostiam vo vzdelávaní (školská doprava a stravovanie, alebo aj ubytovanie pre žiakov a
mimoškolské aktivity).
Regionálne inštitúcie: Inštitúcie zodpovedné za územné jednotky medzi centrálnou a miestnou
úrovňou. Regionálne inštitúcie môžu pozostávať zo zvolených zástupcov alebo administratívnych
útvarov inštitúcií na centrálnej úrovni.
Špeciálne zdroje: sú zvyčajne udelené prostredníctvom grantov alokovaným v rámci programov
pozitívnej diskriminácie na zníženie znevýhodnenia vyplývajúceho z geografických, sociálnych,
jazykových a iných rozdielov. Programy môžu zahŕňať napríklad akčné zóny vzdelávania, výučbu
jazykov národnostných menšín a špeciálne program na podporu detí so zdravotným hendikepom.
Pedagogickí zamestnanci: Zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na vzdelávaní žiakov.
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Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom
financovaní
Táto správa poskytuje rámec na pochopenie štruktúry systémov financovania základného a stredného
všeobecného vzdelávania. Poskytuje analýzu úrovne zapojených inštitúcií, metódy a kritériá používané
na určovanie úrovne zdrojov financovania školského vzdelávania. Zahrňuje 27 z 28 členských štátov
EÚ ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Úroveň zapojených inštitúcií do transferov a
zabezpečovania školského financovania, je komplikovane prepojená s politickým a administratívnym
procesom v jednotlivých štátoch. Správa objasňuje prostredníctvom národných diagramov o finančných
tokoch rôzne mechanizmy, metódy a priority pri financovaní zamestnancov, prevádzkových nákladov a
služieb a kapitálových nákladov.

Úlohou siete Eurydice je pochopiť a vysvetliť ako sú organizované rôzne európske vzdelávacie systémy
a ako fungujú. Sieť poskytuje popis národných vzdelávacích systémov, porovnávacie štúdie zamerané na
špecifické témy, indikátory a štatistiky. Všetky publikácie Eurydice sú bezplatne dostupné na webovom
sídle Eurydice alebo na požiadanie v tlačenej forme. Cieľom Eurydice je touto prácou podporiť chápanie,
spoluprácu, dôveryhodnosť a mobilitu na európskej a medzinárodnej úrovni. Sieť tvoria národné
jednotky rozmiestnené v európskych štátoch, ktoré koordinuje výkonná agentúra pre vzdelávanie
audiovizuálnu oblasť a kultúru v Bruseli. Viac informácií o sieti Eurydice nájdete na adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

