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MATERSKÁ ŠKOLA,UL. P.O.HVIEZDOSLAVA 17, MARTIN,
IČO: 37975081

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2017/2018

Vypracovala: Mgr. Adriana Škokorová

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce školy na školský rok 2017/2018
4. POP pre školy a školské zariadenia na školský rok 2017/2018
5. Interné projekty MŠ
6. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho
plnenia
7. Swot analýza

Príloha č. 1
Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2018

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením
Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla školy:
Služ. mobilné č. riaditeľa školy:
Faxové čísla školy:
Internetová stránka školy:
Elektronická adresa školy:
Elektr. adresa riaditeľa školy:
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej
listiny s uvedením presného názvu)
Zriaďovateľ:

Materská škola
Ul. P.O.Hviezdoslava 17, Martin
043/4134276
0908 555 885
www.mshviezdoslava.eu
mshviezdoslava@gmail.com
Školská jedáleň Ul. P.O. Hviezdoslava 17
Mesto Martin
Vajanského námestie 1, 03601 Martin

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Riaditeľ
Zástupca pre MŠ
Vedúca ŠJ

Meno, priezvisko, titul:
Adriana Škokorová Mgr.
Mária Nogová
Mariana Slezáková

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy:
1. Ľubica Chmurčiaková - predseda
2. Ivana Šimková
3. JUDr. Martina Harajdičová
4. Katarína Dirnbachová
5. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.MA
6. Mgr. Bruno Horecký
7. PaedDr. Mojmíra Kapráliková.
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej
samosprávy:

Volený/ delegovaný za...
Volená za ped. Zamest.
Volený za neped. zamest.
Volená za rodičov
Volená za rodičov
Deleg. za mesto Martin
Deleg. za mesto Martin
ZUŠ Martin
14. 03. 2017

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
- Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky materskej školy. Jej členmi sú všetci
pedagogickí zamestnanci. Podľa platnej legislatívy a schváleného programu pedagogická rada
v šk. roku 2017/2018:
a) prerokovala školský poriadok, plán práce školy - priebežne hodnotila jeho plnenie,
b) hodnotila výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za každé polročné obdobie školského
roka a za celý školský rok,
c) prerokovala plán kontinuálneho vzdelávania,
d) prerokovala a schválila podmienky prijímania detí do materskej školy,
e) prerokovala návrh počtu tried a detí na nasledujúci školský rok,
f) rokovala o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti, o návrhoch a otázkach, ktoré jej
predložila riaditeľka školy, resp. ktorýkoľvek jej člen,
g) pravidelne bola oboznamovaná s informáciami z pracovných stretnutí riaditeľov škôl, s
novou legislatívou, s výsledkami hospitačnej činnosti a vnútroškolskej kontroly.
Podľa potreby boli zvolávané stretnutia riaditeľky s učiteľkami, na ktorých sa operatívne
riešili pedagogicko-organizačné záležitosti.
V školskom roku 2017/2018 zasadala pedagogická rada 4- krát.
Metodické združenie tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy.
Plní tieto funkcie:
a) organizačno – riadiacu,
b) kontrolno – hodnotiacu,
c) odborno– metodickú.
Metodické združenie sa aktívne zapájalo do pedagogického riadenia školy a kontroly
výchovno–vzdelávacieho procesu. Riešilo pedagogické a výchovno–vzdelávacie problémy.
Koordinovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v závislosti na zmene cieľov
školy od 1. 1. 2018, navrhovalo a pripravovalo podklady pre zvýšenie kvality materskej školy
z hľadiska úrovne výchovy a vzdelávania.
Na stretnutiach metodického združenia pedagógovia prezentovali informácie z absolvovaných
vzdelávaní – prezentácie prác v powerpointe, metodické listy, práce na interaktívnej tabuli,
vlastné nápady, inovatívne metodické postupy, informácie z odbornej literatúry, plánovanie v
zmysle záväzných dokumentov (ŠVP, ŠKVP) a platnej legislatívy. Všetci pedagogickí
zamestnanci sa zapájali do prípravy a realizácie inovovaného ŠkVP, doplňovali ho
vnútroškolské projekty– Zelená škola, boj proti obezite a ďalšie.
Vedúcou metodického združenia je p. Ľubica Kotercová, ktorá koordinovala jeho činnosť a
metodické vedenie pedagógov, organizovala stretnutia MZ, rozpis otvorených hodín,
vzájomných hospitácii a zápisnice z MZ. Vytvorila portfólio prác a nápadov učiteliek aj v
elektronickej podobe (USB). Koordinovala vytváranie ŠkVP na základe inovovaného ŠVP.
Pedagogický zástupca riaditeľky p. Mária Nogová zastupovala riaditeľku počas jej
neprítomnosti, spolupracovala s riaditeľkou na zásadných dokumentoch školy, stratégiách,
hodnotiacich správach, kontrolovala plnenie pracovného plánu školy, informovala riaditeľku
o stave plnenia jednotlivých úloh, kontrolovala, prideľovala a vyhodnocovala dochádzku
zamestnancov, čerpanie dovoleniek a náhradného voľna.
Ekonomická zástupkyňa riaditeľky – p. Elena Simonidesová zabezpečovala, vyhotovovala
a kontrolovala všetky ekonomicko-prevádzkové záležitosti školy, vykonávala dozor nad
dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení, zabezpečovala
inventarizáciu majetku školy, vypracovávala správy o výsledkoch hospodárenia školy za
určené obdobia a príslušný kalendárny rok. Aktívne sa zúčastňovala na školeniach súvisiacich
so zavedením nového ekonomického softvéru Cora.

Útvaru personálnej práce a miezd - p. Zlatica Purdová – počas šk. roka zodpovedne a načas
pripravovala a vyhotovovala personálno-mzdovú agendu zamestnancov školy.
Vedúca školskej jedálne - p. Mariana Slezáková priamo riadila, usmerňovala a kontrolovala
prácu zamestnancov kuchyne, zabezpečovala školské stravovanie v súlade s doporučovanými
výživovými normami, starala sa o kvalitu, množstvo a estetiku pripravovaných pokrmov.
Komisie (stravovacia, BOZP, inventarizačná, škodová a odškodňovacia) sú zložené zo
zamestnancov školy. Stretávali sa podľa potreby a plnili úlohy v zmysle svojho zamerania.
5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY
Ukazovateľ/vek.
zloženie triedy
1. trieda:
2. trieda:
3. trieda:
4. trieda:
Spolu:

Stav k 15. 09. 2017
Celkový počet detí
24
25
26
27
102

Stav k 31. 08. 2018
Celkový počet detí
24
25
24
27
100

5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU
Počet

Vek detí
Menej ako 3 ročné
3-ročné
4-ročné
5-ročné
6-ročné
Odložená šk. dochádzka
Spolu:

11
15
1
3
0
4
34

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Počet
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Kvalifikovanosť v %:
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
Veková štruktúra
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

kvalifikovaní
8
0
8
100
0
1
2
5
0
8

nekvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní
-dopĺňajúci
si kvalifikáciu

X

7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

Počet

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):

9
0
9
0
1
2
6
0
9

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Druh vzdelávania

Počet

Adaptačné

0

Špecializačné

1

Aktualizačné

4

Prípravné atestačné

0

Kvalifikačné

0

Iné

2

Názov vzdelávania

Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich
pedagogických zamestnancov
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
Integrácia digitálnych technológií do predškolského
kurikula
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom
vzdelávaní
Práca v digitálnom svete

Kurt Arteterapie: Ako porozumieť detskému správaniu
Školenia organizované SPV
Školenia organizované ZO OZ MŠ Mesta Martin
Školenia a semináre v rámci projektu Zelená škola

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
- multimediálne prezentácie:
TV Turiec – realizácia projektu Ocko mami buduj s nami
- spolupráca školy s rodičmi:
 Čaro Vianoc – besiedky, tvorivé dielne s rodičmi, starými rodičmi
 Pre dedka a pre babičku – besiedky a tvorivé dielne, Mesiac úcty k starším
 Projekt spolupráce s CPPP – beseda pre rodičov ,,Dieťa s odloženou školskou
dochádzkou,,
 Deň matiek – kultúrno - spoločenské posedenie s programom a pohostením
 Týždeň zdravej výživy – ochutnávka výrobkov z ovocia a zeleniny
 Spolupráca s MUDr. Mikulovou – lekárske prehliadky a ošetrenie chrupu
 Karneval v jedálni Gymnázia V.P.Tótha. Program, súťaže a tanec spoločne s rodičmi
 Realizácia projektu "Ocko, mami, buduj s nami"- projekt s OZ na komisie mesta
Martin
 Rozlúčka predškolákov v 4.tr.,
 Brigáda na školskom dvore spoločne s rodičmi – vytváranie Eko kútika – pocitový
chodník, vyvýšené záhony . Doplnenie škol. dvora o iné vyrobené náčinie, vyrobené
z paliet a starých pneumatík.
- formy prezentácie školy na verejnosti:
 MsÚ program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
o Martinské olympijské hviezdičky -atletický deň materských škôl
o Návšteva kasární – Deň otvorených dverí
o Športová hala – Všeobecná pohybová príprava - súťaž
- iné aktivity:
 Planetárium v MŠ – spoznávanie vesmíru
 Zdravá výživa, Vieš čo ješ?, Stomatohygiena – aktivity v spolupráci s p. Lojkovou –
RÚVZ
 Zdravý chrbátik – projekt
 Poďme deti baviť pohybom – projekt zameraný na rozvoj pohybových zručností
 Výtvarné súťaže – Odkaz sv. Martina, Vesmír očami detí, Hasiči
 Pokračovanie projektu dopravnej výchovy: Cestou – necestou.
 Návšteva hasiča – deti sa oboznámili s prácou hasičov, vyskúšali si výstroj
 Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik
 Medzinárodný projekt Zelená škola, téma zeleň a ochrana prírody
 Budem školákom -spolupráca so ZŠ P. Mudroňa – projekt pre predškolákov
 Anglický jazyk – Akadémia vzdelávania
 Divadelné a bábkové predstavenia
 Kamarátka kniha – projekt s Turčianskou knižnicou
 Nemocnica u medvedíka: aktivity martinských medikov, ktorí imitujú deťom
vyšetrovacie a liečebné postupy s cieľom odbúrať strach z lekárov
 Kamarát AX projekt Mestskej polície – bezpečné správanie sa detí na ceste,
vybudovať dôveru medzi deťmi a políciou
 MINI - Malé inovatívne, náučné interakcie pre MŠ: projekt CVČ - podujatia rôzneho
druhu
 Vykročme spolu do školy -projekt so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva.

10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2017/2018
Projekt
/
Grant

Názov
projektu /
grantu

Akcept./
Neakcept.

Zvýšenie
Akcept.
environmentálneho
povedomia detí –
vybudovanie
prírodnej školskej
záhrady

Termín
začiatku
realizácie
pr.

Termín
ukončenia
realizácie
pr.

Máj
2018

Máj
2018

Spolufinancovanie
Celkový
rozpočet

Škola

730

100

Mesto
Martin

630

Ocko, mami Nové
náčinie Neakcept.
cvičte
s a náradie
na
nami
cvičenie na šk.
dvore pre deti
Vy
Pohybové
Neakcept.
rozhodujete, a športové aktivity
my
pomáhame

4000

1500

11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Zistenia:
V školskom roku 2017/2018 nebola v MŠ vykonaná inšpekčná činnosť.
12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy
Kapacita
školy:

85

Skutočný počet
detí:

Budovy celkom
Triedy
Herne
Spálne
Šatne
(Áno/Nie)
Školská jedáleň (Áno/Nie)
Výdajná školská jedáleň (Áno/Nie)
Telocvičňa
(Áno/Nie)
Z
toho

INÉ

Fondy
EU

Mesto Martin

Záhrada
plná života
–
Ocko,
mami buduj
s nami

Stručná char.
projektu / grantu

100
Počet
1
4
4
1
Áno
Áno
Nie
Nie

Poznámka

Technika

8
3

PC
(ks)
Dataprojektory
(ks)
Interaktívne tabule (ks)

B) športoviská/školský dvor
Áno/Nie
Rozmery
Povrch
-

Názov
športoviska
Telocvičňa

Športoviská
Stav
vyhovujúci/
nevyhovujúci

Poznámka
(v prípade nevyhovujúceho
popísať závady)

Posledná
rekonštrukcia
(dátum)

Ihrisko

Dopravné ihrisko

vyhovujúci

2016 - 2017

Iné (uviesť)

Šk. dvor so záhradou a
športovými prvkami 2760 m2
Trávnatý povrch s prístupovými
chodníkmi
- Rekonštrukcia detských
domčekov a oprava schodu
- Výmena podlahových krytín
pri šmýkačke a pod hojdačkami

vyhovujúci

2017

vyhovujúci

21.5.2018

vyhovujúci

28.5.2018

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
- definícia cieľa pre školský rok 2017/2018 (jednoznačný, merateľný, realistický,
realizovateľný a terminovaný):
1. V oblasti zdravého životného štýlu, poznávania významu recyklácie – aplikovať výskumne
ladené koncepcie v praxi- vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi
a javmi.
Výchova a vzdelávanie detí prostredníctvom životného prostredia – opierať sa o životné
prostredie ako zdroj učenia, získavania zručností spôsobilostí kompetencií.
- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2017/ 2018:
1. Pokračovať vo vedení detí k zdravému životnému štýlu, so zameraním na prevenciu
obezity a pri poznávaní svojho regiónu k pozitívnemu environmentálnemu cíteniu, k ochrane
životného prostredia a poznávaniu významu triedenia odpadu a jeho recyklácie.










do ŠKVP boli zaradené úlohy zamerané na environment – exkurzia do firmy
Brantner, triedenie odpadu v triedach a celej MŠ
vnútroškolský projekt Zitka Obezitka zapracovaný do ŠkVP
projekt Stomatohygiena – zameraný na zuby a zloženie stravy
Nemocnica u medvedíka – výber stravy a zdravie, zameraný na liečenie
divadlo – učiteľky MŠ – O Sladkej princeznej
vypracované zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s využitím
metodiky, pravidelne zaraďujeme do ranných cvičení
častejšie podľa počasia sme edukačné a pohybové aktivity vykonávali vonku
organizovali sme pohybové (súťažné aktivity pre deti aj s rodičmi),
motivovali sme deti a rodičov, aby na oslavu nosili okrem cukríkov aj ovocie

14. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
Kvalifikovanosť
a aktívny
zamestnancov
Výhodná poloha
Veľký školský dvor

Slabé stránky školy:
prístup Chýbajúce
finančné
prostriedky
na
rekonštrukciu podláh v triedach a ich
vybavenie
Dovybavenie školského dvora
Lepšie aplikovať nové metódy a formy do
výchovno-vzdelávacích činností

Spolupráca s rodičmi
Zlepšujúce
sa
materiálno
technické
podmienky
Ochota rodičov a zamestnancov, urobiť niečo
naviac – dobrá klíma
Spolupráca so zriaďovateľom a inými
inštitúciami
Založenie OZ na 2 % daní
Pozitívna spätná väzba (rodičia, okolie)
Snaha
pedagogických
zamestnancov
zavádzať nové formy práce
Aktívne vyhľadávanie vzdelávaní a školení
podľa potrieb učiteľov
Príležitosti:
Meno MŠ – pozitívne hodnotenia
Záujem rodičov
Ponuka spoločných aktivít a krúžkových
činností
Prezentácia činnosti MŠ na verejnosti, webe

Riziká:
Časté a nesystémové zmeny v legislatíve
Zväčšujúce sa administratívne zaťaženie
Subjektívne
požiadavky
zákonných
zástupcov
Vznik ďalších súkromných MŠ v blízkom
okolí

Granty, projekty, sponzori
Vzdelávania, semináre aj pre rodičov
Chutná strava zameraná na zdravú výživu
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- motivovať a podporovať zamestnancov v účasti na školeniach, vzdelávaniach – aplikovať
v praxi osvojené poznatky – hodnotenie zamestnancov
- aktívne zapájať rodičov do projektov MŠ, akcií
- zamerať sa na širšie spektrum donorov pre projekty
- rozširovať odbornú knižnicu a didaktické pomôcky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania
- obnovovať vybavenie a zariadenie tried

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:
Materská škola sa nachádza v prízemnej budove v tvare písmena H, v centre mesta. Budovy
sú spojené pergolou, v ktorej sú detské šatne a sklady.
Materská škola má 4 triedy. 2. a 3. trieda majú spoločné hygienické zariadenia, ktoré prešli
kompletnou rekonštrukciou pri havárii v roku 2017.Samostatné kúpeľne a WC sa nachádzajú
pri 1. a 4. triede. Každá trieda má svoju šatňu. Pri 1. a 4. triede sa nachádzajú prípravné
kuchynky na výdaj jedla, kancelárie a šatňa nepedagogických zamestnancov. Kuchyňa s
jedálňou a príručnými skladmi sa nachádzajú pri 3. triede. Cez letné prázdniny 2018 prešla
kuchyňa – havarijný stav - kompletnou rekonštrukciou zo zdrojov zriaďovateľa.
Triedy sú svetlé, primerane vyhrievané novým kúrením, prerobeným v roku 2016, bez
rušivých vplyvov nadmerného hluku a prašnosti. Areál MŠ tvorí školský dvor a záhrada. Sú v
ňom 3 pieskoviská, šmýkačka, preliezky, detské altánky, dopravné ihrisko vybudované
v roku 2015 a postupne dopĺňané. V roku 2017 sa začalo s budovaním prírodovedného centra
na bádateľské aktivity detí a rozvíjanie environmentálnej výchovy. V roku 2018 pribudli
vyvýšené záhony, preliezky a oddychové zóny z odpadového materiálu (pneumatiky, palety),
pocitový chodník – vybudované v spolupráci s rodičmi a s príspevkom od komisie mesta na
vypracovaný projekt Oci, mami, buduj s nami. Školský dvor má rozlohu 2700 metrov
štvorcových a dostatok zelene a stromov. Deti majú blízko do historických a obytných častí
mesta, ale aj do lesoparku, k poliam a lúkam pod Maticou slovenskou.
Materiálno-technické vybavenie je na primeranej úrovni. Materská škola je vybavená
učebnými pomôckami, telovýchovným náradím a náčiním. Prevádzkové stroje didaktická
technika, počítače, tlačiarne sú zastaralé, ale postupne ich obnovujeme. V 3. a 4. triede máme
interaktívne tabule, ďalšia pribudla do 2. triedy v roku 2017 z príspevkov 2% z dane od
rodičov. Zakúpili smenové počítače, zaviedli internetové pripojenie do všetkých tried..,
zrekonštruovali elektrické rozvody v kuchyni a triedach. Kvalitu dotvára čisté, bezpečné
a estetické prostredie, na ktorom sa podieľajú všetci zamestnanci školy.
V školskom roku 2017/2018 boli pre deti zakúpené hračky, učebné pomôcky, výtvarný
a pracovný materiál. Kúpili sme nové lehátka do troch tried v počte70 kusov, nové posteľné
obliečky, plachty z rozpočtu školy.V decembri roku 2017 sme z vlastných zdrojov obnovili
vybavenie kuchyne – detský riad, šálky, príbori. Vyrobili sme si nádoby na separovaný odpad
v triedach.
V spolupráci s rodičmi (brigády) bol revitalizovaný školský dvor – vybudovanie Eko-učebne,
vyvýšených záhonov, pocitového chodníka, záhradné práce, výsadba – časť nákladov hradila
MŠ a časť rodičia sponzorskými darmi, rodičovským príspevkom. Pedagogickí zamestnanci
priebežne esteticky dotvárajú interiér MŠ – šatne, renovácia starého nábytku.
Zo zdrojov zriaďovateľa – Mesta Martin sa hradila rekonštrukcia kúrenia MŠ, rekonštrukcia
podláh 4. triedy, rekonštrukcia jedálne MŠ. Od poslancov mestskej časti Martin stred – v roku
2015 vstupná bránička, prístupový chodník, v roku 2016 šmýkačka.

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2017/2018:
Počet žiakov

Názov krúžku
Výtvarný
Anglický jazyk
- prehľad umiestnenia prác
a medzinárodných kolách súťaží:
Úroveň

Súťaž

detí

Vedúci krúžku
(meno
a priezvisko)
ZUŠ,
Mgr.
Červíková
Akadémia
vzdelávania

v regionálnych,

krajských,

Meno dieťaťa
(družstvo
chlapci/dievčatá)

celoslovenských

Umiestnenie

Krajské kolo
Celoslovenské
kolo
Medzinárodné
kolo
- prehľad umiestnenia detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných
kolách športových súťaží
Úroveň

Súťaž

Meno žiaka
(družstvo
chlapci/dievčatá)

Umiestnenie

Krajské kolo
Celoslovenské
kolo
Medzinárodné
kolo

Mgr. Adriana Škokorová
riaditeľka MŠ

Materská škola Ul. P.O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin, IČO: 37975081
mshviezdoslava@gmail.com, č.t.043/4134276
V Martine 19.10.2018
Č. j.: 16/2018/3

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu
za obdobie
od 1. 1. 2018 do 30. 09. 2018

Mgr. Adriana Škokorová
riaditeľka MŠ

1.Úvod
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovaná
v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení, Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin. Predkladaná správa hodnotí
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2018 do 30.
09. 2018.
2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie
Dňa31. 07. 2018 bol na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 2018/10725:2-10HO zmenený názov: Materská škola,Ul.
P.O.Hviezdoslava 17, Martin na Materská škola, Tajovského 9, Martin a zmena názvu
Školskej jedálne pri Materskej škole, P.O.Hviezdoslava 17, Martin na Školská jedáleň,
Tajovského 9, Martin, ako súčasť Materskej školy, Tajovského 9, Martin.
Materská škola, Tajovského 9 v Martine je zriadená ako samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia od 1.9.2005. Poskytuje vzdelávanie v zmysle zák. NR SR č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj jedáleň MŠ.
V školskom roku 2018/2019 je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2,5 do 6 rokov a
detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje
v štyroch triedach.
Od 01.09.2018 je v MŠ 96 detí, z toho 36 predškolákov. Priemerný evidenčný počet
zamestnancov od 1.1.2018 do 30.09.2018 je 17,02 vo fyzických osobách, z toho 8
pedagogických a priemerný prepočítaný evidenčný počet je 14,54. Vzdelávanie a výchova
detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa záväzného dokumentu Štátneho vzdelávacieho
programu a Školského vzdelávacieho programu. Deti si rozvíjajú svoj talent a nadanie
v záujmových útvaroch - výtvarný a tanečný odbor.
3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet
mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov
na rok 2018 je určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a
plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách.
Schválený rozpočet príjmov na rok 2018je32 000,00 € a k 30.09.2018 bol rozpočtovým
opatrením upravený na 34 014,00 €.
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2018 je274 135,00 €. K 30.09.2018 bol
rozpočtovými opatreniami upravený na 305 327,00 €.

Rekapitulácia schváleného rozpočtu na rok 2018
Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin
Podprogram rozpočtu 13.1 Materské školy
Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 09 Vzdelávanie
Podprogram rozpočtu 14.8Dotácie pre deti v hmotnej núdzi
Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
Záväzný ukazovateľ rozpočtu

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie spolu poskytované
prostredníctvom OÚ Žilina – kód zdroja 111
v tom:
Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 111
(vrátane dohodovacieho konania)
Nenormatívne (účelové) spolu:
z toho:
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S11=1
Asistenti učiteľa – kód zdroja 111 S11=2
Odchodné – kód zdroja 111
Príspevok na učebnice – kód zdroja 111 S11=6
Príspevok na soc. znevýhodnených žiakov 111 S11=5
Mimoriadne výsledky žiakov – kód zdroja 111 S11=4
Dopravné žiakov – kód zdroja 111
Predškoláci – kód zdroja 111
Projekty z prostriedkov EÚ a ŠR – kódy zdrojov 13T1 a 13T2,131F
Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 (podprogram 14.8)
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa kód zdroja 41 S1+2=04 spolu
v tom:
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve (normatívne okrem
účelových) kód zdroja 41 S1+2=04
Účelové prostriedky na kapitálové výdavky
Účelové prostriedky na havárie školských objektov (bežné výdavky) – kód
zdroja 41 S1+2=04
Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa (bežné výdavky)
Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41, resp. 72a, 72f a pod.
S1+2=07
v tom:
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích kód zdroja 46 S1+2=07,
Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41, 46, S1+2=07

Výdavky z rozpočtov iných obcí na záujmové vzdelávanie – kód zdroja 11H

Výdavky celkom
Príjmy z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41, resp.72a, 72f a pod.
S1+2=07 (hlavná kategória 200, 300)

Suma v €

5 045
0
0
5 045
0
0
0
0
0
0
0
0
4 426
0
400
236 690
0
236 690
0

0
32 000
0
0
0
0
0

274 135
32 000

3.1. Rozpočtové opatrenia
Schválený rozpočet príjmov a výdavkov bol k 30. 09. 2018 upravený
nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa :
1. Rozpočtové opatrenie č. j.: 151340/ek./2017 z 13.12.2017
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2017
2. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 17.01.2018
bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S1+2=04) účelové
dotácie na havárie
3. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 16.02.2018
bežné výdavky - nenormatívne zo ŠR na predškolákov (kód zdroja 111)
4. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 19.03.2018
bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S1+2=04) účelové
dotácie na havárie
5. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 27.04.2018
kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07)
6. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 29.05.2018
Príjmové finančné operácie 453 – kód zdroja 72 f
Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 72f S1+2=07)
7. Rozpočtové opatrenie č. j.: 30848/2018/ek., z 23.05.2018
Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07)
Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07)

274 135 €
+ 3 511 €
- 619 €

+ 26 198 €
+88 €

+2 014 €
+2 014 €
+88 €
-88 €

Rekapitulácia upraveného rozpočtu k 30. 09. 2018
Materská škola Ul. P. O. Hviezdoslava Martin
Podprogram rozpočtu 13.1 Materské školy
Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 09 Vzdelávanie
Podprogram rozpočtu 14.8Dotácie pre deti v hmotnej núdzi
Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
Záväzný ukazovateľ rozpočtu

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie spolu poskytované
prostredníctvom OÚ Žilina – kód zdroja 111
v tom:
Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 111
(vrátane dohodovacieho konania)
Nenormatívne (účelové) spolu:
z toho:
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S11=1
Asistenti učiteľa – kód zdroja 111 S11=2
Odchodné – kód zdroja 111
Príspevok na učebnice – kód zdroja 111 S11=6
Príspevok na soc. znevýhodnených žiakov 111 S11=5
Mimoriadne výsledky žiakov – kód zdroja 111 S11=4
Dopravné žiakov – kód zdroja 111
Predškoláci – kód zdroja 111
Projekty z prostriedkov EÚ a ŠR – kódy zdrojov 13T1 a 13T2,131F
Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 (podprogram 14.8)
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa kód zdroja 41 S1+2=04 spolu
v tom:
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve (normatívne okrem
účelových) kód zdroja 41 S1+2=04
Účelové prostriedky na kapitálové výdavky
Účelové prostriedky na havárie školských objektov (bežné výdavky) – kód
zdroja 41 S1+2=04
Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa (bežné výdavky)
Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41, resp. 72a, 72f a pod.
S1+2=07
v tom:
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích kód zdroja 46 S1+2=07,
Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41, 46, S1+2=07

Výdavky z rozpočtov iných obcí na záujmové vzdelávanie – kód zdroja 11H

Výdavky celkom
Príjmy z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41, resp.72a, 72f a pod.
S1+2=07 (hlavná kategória 200, 300)

Suma v €

4 826
0
0
4 826
0
0
0
0
0
0
0
0
4 426
0
400
266 399
0
236 690
0
29 709
0
34 102
0
88
0
0
0

305 327
34 014

3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie
Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu

A. Bežné výdavky
zo ŠR poskytované prostredníctvom OÚ
kód zdroja 111
V tom:
A.1. Normatívne na prenesené kompetencie

Schválený
rozpočet rok
2018

Upravený
rozpočet rok
2018

Plnenie
rozpočtu
k 30.09.2018

Percento
plnenia
upraveného
rozpočtu

v€

v€

v€

%

5 045
-

4 426
-

2 278,93
-

51,49
-

5 045

4 426

2 278,93

51,49

5 045

4 426

2 278,93

51,49

-

-

-

-

400

400

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

236 690

266 399

185 852,94

69,76

236 690

236 690

156 143,94

65,97

-

-

-

-

D.3. bežné výdavky – zdroj zriaďovateľ kód zdroja 41 účelové
S1+2=04 akcia H

-

29 709

29 709,00

100,00

D.4. Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa

-

-

-

-

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41, 46 resp. 72a,
72f a pod. S1+2=07 spolu
Z toho:
E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích (kód zdroja
41, 72f S1+2=07, resp. 46)
E.2, Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72
E.3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41,72f
S1+2=07, resp. 46)

32 000

34 102

21 283,38

62,41

32 000

34 102

21 283,38

62,41

-

-

-

-

Výdavky celkom
Príjmy z vlastných zdrojov RO

274 135
32 000

305 327
34 014

209 415,25
30 632,43

68,59
90,06

A.2. Nenormatívne (účelové)

z toho:
A.2.1. Predškoláci

B. Kapitálové výdavky
prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu
C. Výdavky zo ŠR na hmotné núdze
( kód zdroja 111)
C.1. Bežné výdavky-materiálno - tech. zabezpečenie objektov školy
(kód zdroja S7=131A)
C.2. Bežné výdavky zo ŠR –(kód zdroja S7=111 S11=6 )účelová
vládna dotácia na zabezpečenie zvýšenia platov
D. Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky (kód zdroja 41 S1+2=04)
D.1. bežné výdavky normatívne na originálne kompetencie( kód
zdroja 41)
D.2. kapitálové výdavky-zdroj zriaďovateľ kód zdroja 41 účelové
akcia H

3.3. Bežné príjmy
Upravený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou materskej školy,
stravného a réžie zamestnancov a detí je k 30. 09. 2018 vo výške 34 014,00 €. K 30. 09.
2018 boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v sume
30 632,43 € , z toho je 2 013,81 € PS účtu ŠJ k 1.1.2018 .
v

€

Druh príjmov

PÚ - za školy a školské zariadenia
PÚ - úroky
PÚ - príjmy z dobropisov
PÚ - vrátky
PS účtu ŠJ
Príjmy ŠJ - réžia
Príjmy ŠJ – za stravné
SPOLU

7 416,04
0,00
1 138,14
951,20
2 013,81
3 832,14
15 281,10
30 632,43

V tabuľke je uvedený aj PS účtu ŠJ k 1.1.2018 v sume 2013,81 €.
Tabuľkové vyjadrenie získaných príjmov ukazuje, že najvyšší podiel na príjmoch tvorili
platby za stravné v materskej škole.
K 30.09.2018 sme na účet zriaďovateľa odviedli získané príjmy v celkovej sume 23 430,34 €,
z toho réžiu 3 832,14 stravné 11 598,20 €, za školy a školské zariadenia 5 910,66 €, vratky zo
VšZP 951,20 € a dobropisy za rok 2017 v sume 1 138,14 €.

V uvedenom grafe sú len získané príjmy od 01.01.2018 do 30.09.2018. Nie je tu zahrnutý PS
účtu ŠJ k 1.1.2018 v celkovej sume 2 013,81 €.

Skutočne prijaté príjmy k 30. 09. 2018
Za školy a školské
zariadenia
Úroky
Réžia
Vrátky

3.4. Výdavky
Rozpočet výdavkov k 30. 06. 2018 po úprave je vo výške 305 327,00 € v nasledovnej
skladbe:
mzdy, platy
poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby
- v tom hmotná núdza
- v tom účelové na havárie
- v tom ostatné účelové prostriedky
bežné transfery

151 743,00 €
50 262,00 €
102 261,00 €
400,00 €
29 709,00 €
0,00 €
0,00 €
1 061,00 €

Osobné výdavky(mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli k 30.09.2018 uhrádzané
z originálnych kompetencií a z prostriedkov určených na predškolákov.
K 30.09.2018 boli vyplatené odmeny zamestnancom v celkovej sume 6 040,00 €, príplatky
za nadčas, za riadenie, za zmennosť, za činnosť triedneho učiteľa , kreditové a osobné
príplatky, doplatok do minimálnej mzdy v celkovej sume 10 638,53 €, z toho osobné
príplatky 2 393,19 € a doplatok do minimálnej mzdy 965,95 €.
Náhrady príjmu počas PN k 30. 09. 2018 boli čerpané vo výške 660,51 €.
Uvedené údaje sú spracované na základe štvrťročných výkazov o práci a rozborov
miezd podľa kategórií k 30.09.2018 a nie sú zahrnuté v čerpaní rozpočtu k 30.09.2018.
Prevádzkové výdavky k 30. 09. 2018bolipredovšetkým za dodávky energií. Najväčší
podiel je za teplo uhradené spoločnosti STEFE Martin, a.s.
Zaplatili sme poplatky za telefóny, internet. Uhradili vodné, stočné a zrážkovú vodu,
elektrickú energiu.
Ďalšie výdavky boli za opravu a údržbu prevádzkových zariadení v objekte MŠ, za vývoz
kuchynského odpadu z jedálne MŠ, poplatok za komunálny odpad Mestu Martin, úhradu
školení zamestnancov, poplatok RVC Martin na rok 2018, za nákup hygienického materiálu
a čistiacich prostriedkov, za prenájom signalizačného zariadenia, za služby bezpečnostného
technika, za služby v oblasti výpočtovej techniky, za služby VEMA, za služby pre oddelenie
PAM, stravovanie zamestnancov, povinné zmluvné poistenie, za prevádzkovanie
kopírovacieho stroja, nákup kancelárskeho materiálu a spotrebného materiálu, učebných
pomôcok potrebných na činnosť MŠ.
Prostriedky určené na predškolákov v celkovej sume 4 426,00 € boli k 30.09.2018 čerpané
v sume 2 278,93 €, čo je 51,49 %. Z týchto sme zakúpili učebné pomôcky a materiál potrebný
k činnosti a práci s predškolákmi.
Hmotnú núdzu sme k 30.09.2018 nečerpali.

Upravený rozpočet vlastných zdrojov k 30.09.2018je :
K 30.09.2018 sme vlastné zdroje čerpali vo výške :

34 102,00 €
21 283,38 €, čo je 62,41 %.

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých boli výdavky k 30.09.2018 financované je skladba
nasledovná:
zo štátneho rozpočtu
4 826 €
z rozpočtu zriaďovateľa 266 399 €
z vlastných zdrojov z činnosti MŠ 34 102 €
Z tohto vyplýva, že na financovaní nášho zariadenia sa k 30.09.2018 najvýraznejšie podieľal
zriaďovateľ.
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3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 30.09.2018
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu sú poskytované prostredníctvom účtov
zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet nášho zariadenia. Dotácie zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu zriaďovateľa sú poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného
rozpočtu. Dotácie z vlastných zdrojov sú poukázané po ich odvedení. Účelové prostriedky sa
poskytujú jednorázovo.
Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne:
Druh dotácie

Zdroj

Bežné výdavky na
predškolákov

Štátny
rozpočet

Bežné výdavky
vzdelávacie poukazy
Bežné výdavky na 5 %
zvýšenie platov -účelové
Bežné výdavky aktivácia
prac. síl
Bežné výdavky hmotné
núdze
Bežné výdavky originálne
kompetencie
Bežné výdavky účelové –
na havárie školských
objektov
Bežné výdavky prenesené
kompetencie
Bežné výdavky - iné
účelové prostriedky zo
zdrojov zriaďovateľa
Bežné výdavky účelové –
koncepcia športu
Kapitálové výdavky
s kódom zdroja 41
Bežné výdavky vlastné
zdroje s kódom zdroja
41, 72f
Bežné výdavky vlastné
zdroje s kódom zdroja
41- 72 darovacie
Bežné výdavky vlastné
zdroje s kódom zdroja 46
Kapitálové výdavky
s kódom zdroja 46
Dotácie na VÚ
Dotácie na účet ŠJ na
potraviny

štátny
rozpočet
štátny
rozpočet
Európsky
sociálny fond
štátny
rozpočet

Poskytnuté
dotácie k
30.09.2018
spolu

Použitie (čerpanie)
dotácie
k 30.09.2018
spolu

%

Zostatok
k 30.09.2018

2 950,00

2 278,93

77,25

671,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zriaďovateľ

177 516,00

156 143,94

88,96

21 372,06

Zriaďovateľ

29 709,00

29 709,00

100,00

0,00

Zriaďovateľ

0,00

0,00

0,00

0,00

Zriaďovateľ

0,00

0,00

0,00

0,00

Zriaďovateľ

0,00

0,00

0,00

0,00

Zriaďovateľ

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastné
zdroje RO

11 195,80

7 612,95

68,00

3 582,85

Vlastné
zdroje RO

0,00

0,00

0,00

0,00

87,88

0,00

0,00

87,88

0,00

0,00

0,00

0,00

221 458,68

195 744,82

88,39

25 713,86

11 598,20

13 670,43

100,43

-58,42

Vlastné
zdroje RO
Vlastné
zdroje RO
PS = 2 013,81

3.4.2. Zúčtovanie účelových dotácií poskytnutých na výdavky k 30.09.2018

Reprezentačnévýdavkyurčené na rok 2018 v celkovej sume 150,00 € sme k 30.09.2018
čerpali vo výške 150,00 €, čo predstavuje 100,00 %.
Účelová dotácia na havárie v sume 3 511,00 €, poskytnutá dňa 19. 01. 2018 zo zdrojov
zriaďovateľa - kód zdroja 41 S1+2=04 na akciu: Odstránenie havarijného stavu- výmena
časti kanalizačného potrubia.
Práce – odstránenie havarijného stavu – výmenu časti kanalizačného potrubia zrealizovala
firma UNI GLASS s.r.o., v celkovej sume 3 511,92 €, v mesiaci január 2018. Rozdiel medzi
poskytnutou účelovou dotáciou a skutočnou fakturovanou sumou v celkovej výške 0,92 € sme
uhradili zo zdrojov zriaďovateľa. (Faktúra číslo: 18001 v celkovej sume 3 511,92 €,
vystavená firmou UNI GLASS s.r.o., uhradené 22.01.2018, výpis z VÚ číslo 8/2018) .
Účelovú dotácia na havárie v sume 26 198,00 €, poskytnutú dňa 19. 03. 2018 zo zdrojov
zriaďovateľa - kód zdroja 41 S1+2=04 na akciu: Oprava a výmena priestorov ŠJhydroizolácia, obklady, dlažby, vzduchotechnika, svietidlá, kuchynská linka
sme k 30. 09. 2018 vyčerpali na 100,00 %. Tieto práce boli vykonávané počas letných
prázdnin, firmou Ján Ujmiak, Vyšné Hrady 195/21, 028 01 Brezovica, (Faktúra číslo:1180026
v celkovej sume 26 198,00 €, uhradená bola 30.08.2018, výpis z VÚ číslo 99/2018).
Záväzky a pohľadávky k 30.09.2018
K 30.09.2018 evidujeme záväzky v celkovej sume 21 203,06 €
z toho :
1) Krátkodobé záväzky v celkovej sume:
20 242,30 €
z toho :
- záväzky z titulu výplaty miezd zamestnancom MŠ, odvodov do poisťovní, odvodu dane za
mesiac september 2018 v celkovej sume :
15 566,68 €
(Tieto budú vyplatené v mesiaci október 2018 vo výplatnom termíne).
- prijaté preddavky v ŠJ k 30.09.2018:
- záväzky ŠJ k 30.09.2018

4 666,55 €
9,07 €

2) Dlhodobé záväzky v celkovej sume :

960,76 €

Tieto predstavuje zostatok Sociálneho fondu k 30.09.2018 v sume :

960,76 €

Pohľadávky k 30.09.2018 neevidujeme.

4. Záver

Schválený rozpočet na rok 2018 bol k 30.09.2018 - znížený o finančné prostriedky určené na
predškolákov a navýšený o účelové prostriedky na havárie, o zostatky vlastných zdrojov
z roku 2017 a o zostatok na účte ŠJ k 1.1.2018. Pridelené finančné prostriedky sme použili
hlavne na výplaty a odvody miezd zamestnancov, na výdavky za energie a výdavky na
zabezpečenie prevádzky MŠ.
Pedagogickí zamestnanci organizovali pre deti rôzne zaujímavé aktivity - karneval, tvorivé
dielne s rodičmi - tvorba z druhotných surovín, Ocko, mami, hraj sa s nami – športové
popoludnie s rodičmi, lyžiarsky výcvik, výlety do Kontaktnej ZOO a Turčianskych Kľačian,
výchovné koncerty a divadelné predstavenia v areáli MŠ – 1x mesačne, MŠ navštívila
pojazdné Planetárium. Spolupracovali s Mestskou políciou na projekte Kamarát Ax,
s Okresnou knižnicou v Martine, s Centrom voľného času Kamarát so ZUŠ P. Mudroňa
s RUNZ, zapájali sa do akcií organizovanými Mestom Martin . Zapojili sa do súťaží –
výtvarných, športových – Martinské olympijské hviezdičky, Celoslovenský projekt Eurorozprávky, medzinárodný projekt Zelená škola. Spolupracovali s rodičmi – spoločná brigáda
rodičov a zamestnancov školy, s jednotlivcami a organizáciami: Klub dôchodcov –
vystúpenie na MsÚ, hasiči.

V Martine, 19. októbra 2018.
Mgr. Adriana Škokorová
riaditeľka

Vypracovala: Elena Simonidesová

Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu

A. Bežné výdavky
zo ŠR poskytované prostredníctvom OÚ Žilina

Plnenie
rozpočtu
k 31.12.2016

Plnenie
rozpočtu
k 31.12.2017

v€

v€

4 828,00

Medziročný
index
2017/2016

4 839,00

Medziročné porovnanie výdavkov a príjmov za rok 2017 a 2016

1,00

(kód zdroja 111)
V tom:
A.1. Normatívne na prenesené kompetencie
A.2. Nenormatívne (účelové)
z toho:
A.2.1. Predškoláci
B. Kapitálové výdavky
prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu
C. Výdavky zo ŠR na hmotné núdze
(kód zdroja 111)
C.1. Bežné výdavky materiálno-technic.zabezp. objektov školy
kód zdroja S7=131A
C.2. Bežné výdavky zo ŠR - Kód zdroja S7=111 S11=6 účelová
vládna dotácia na zabezpečenie zvýšenia platov

0,00

0,00

0,00

4 828,00
4 828,00

4 839,00
4 839,00

1,00
1,00

0,00

0,00

0,00

159,60

118,60

0,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky (kód zdroja 41 S11=4))
D.1. Bežné výdavky normatívne na originálne kompetencie (kód
zdroja 41)
D.2. Kapitálové výdavky-zdroj zriaďovateľ (kód zdroja 41) -účelovo
určené na akciu:

241 681,00

265 875,00

1,10

201 423,00

232 142,00

1,15

D.3. Bežné výdavky – zdroj zriaďovateľ (kód zdroja 41 účelové
S11=4)

40 258,00

33 733,00

0,84

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO spolu
Z toho:
E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41, 72 f)
E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41)
E.3. Bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 71)
F. Výdavky z vlastných zdrojov RO (kód zdroja 46 S11=7) zostatky
vlastných zdrojov z roku 2015
Z toho:
F.1. bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 46)
F.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 46)

15 409,82

17 847,68

1,16

15 380,00
-

17 780,00
-

1,16

29,82

67,68

2,27

29,82

67,68

2,27

-

-

-

Výdavky celkom
Príjmy z vlastných zdrojov RO

262 078,42
15 447,68

288 680,28
17 867,88

1,10
1,16

Rozpočetv roku 2017:
288 901,00 €
Rozpočet
v roku 2016:
260 699,00 €
Index :
1,11

Celkový rozpočet na rok 2017 bol v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 vyšší
o prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na originálne kompetencie, o vlastné zdroje
a predškolákov.
V rozpočte výdavkov poskytnutých zo ŠR - na hmotné núdze nastal v roku 2017 pokles v porovnaní
s rokom 2016 v poskytnutí HN na stravovanie.

11. decembra 2017 sme vrátili nevyčerpané prostriedky HN poskytnuté na stravovanie v sume 42,00 €.
V rozpočte výdavkov poskytnutých zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov nastal
nárast, v roku 2017 máme plnenie 4 839,00 € a v roku 2016 bolo plnenie v sume 4 828,00 €.
V rozpočte z prostriedkov zriaďovateľa sú zahrnuté prostriedky na originálne kompetencie a účelové
dotácie. V porovnaní s rokom 2016 nastal v roku 2017 nárast v prostriedkoch na originálne kompetencie.
Rozpočet na originálne kompetencie v roku 2017 bol 232 142,00 € a v roku 2016 bol 176 607,00.Účelové
dotácie z bežných zdrojov zriaďovateľa na havárie boli v roku 2017 čerpané v sume 33 733,00 € a v roku
2016 v sume 40 258,00 €. V roku 2017 nám boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu zriaďovateľa na
bežné výdavky – účelová dotácia na odstránenie havarijného stavu ŠJ – I. etapa v sume 3 500,00 €,
účelová dotácia na bežné výdavky na odstránenie havárie hlavného elektrického ističa v sume 2 850,00 €,
účelová dotácia na odstránenie úniku vody a výmena potrubia z havarijného fondu na bežné výdavky
v celkovej sume 24 717,00 € a účelová dotácia na úhradu nákladov za únik pitnej vody v sume 2 666,00 €.
Nárast nastal aj v rozpočte prostriedkov z vlastných zdrojov, kde bolo plnenie rozpočtu v roku 2017 vo
výške 17 847,68 €, v tom vlastné zdroje z roku 2016 boli 67,68 €. V roku 2016 bolo plnenie vo výške
15 409,82 €, z toho 29,82 € boli vlastné zdroje z roku 2015.

V plnení príjmov v roku 2017 nastal nárast oproti roku 2016. V roku 2016 boli celkové dosiahnuté príjmy
17 847,68 € a v roku 2016 to bolo 15 447,68 € €. Vlastné príjmy boli v roku 2017 vyššie v porovnaní
s rokom 2016 z titulu preplatkov zo zdravotného poistenia a tiež o prijatú réžiu zo stravovania.

Vypracovala: Elena Simonidesová

V Martine, 22.01.2018

Mgr. Adriana Škokorová
riaditeľka

