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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY 
A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021. 

 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. decembra 2020 o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou 
od 1.1. 2021 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Hurbanova 27 

Adresa školy: Hurbanova 27, 03601 Martin 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

+421 910 755 179 

Faxové čísla školy:  +421 43 430 96 73 

Internetová stránka školy: www.zshurbanova.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

info@zshurbanova.sk  
riaditel@zshurbanova.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Martin, Hurbanova 27 
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Martin, Hurbanova 27   

Zriaďovateľ: 
Mesto Martin 
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 
mesto@martin.sk  t.č.: 043/4204111 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

 
 
 
 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. Tatiana Červeňová Delegovaný za zriaďovateľa 

2.  Henrieta Brezniaková Delegovaný za zriaďovateľa 

3.  Dušan Kubička Delegovaný za zriaďovateľa 

4.  Dalibor Steindl Delegovaný za zriaďovateľa 

5. Zuzana Kordová 
Volený za nepedag. 
zamestnancov 

6. Edita Močilanová 
Volený za pedag. 
zamestnancov MŠ 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Renáta Mračková 

Zástupca pre I. st. ZŠ Mgr. Jana Bohušová od 1.7.2021 

Zástupca pre II. st. ZŠ 
PaedDr.Janka Haštová 
 

Zástupca pre MŠ Mgr.Iveta Šenšelová 

Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková ,PhD. 

Koordinátor vo výchove a vzdelávaní Mgr.Zuzana Labudová 

Školský psychológ Mgr.Slavomíra Orgovánová-Matisová 

Sociálny pedagóg Mgr.Lenka Dianovská 

Špeciálny pedagóg Mgr.Jana Ďuratná, Mgr.Jarmila Škorvánková 

Vedúca ŠJ Daniela Milanová 

mailto:mesto@martin.sk


7. Martina Pavlíková 
Volený za pedag. 
zamestnancov 

8. Martina Kožuchová Volený za rodičov ZŠ 

9. Róbert Jahn Volený za rodičov ZŠ 

10. Pavol Móric Volený za rodičov MŠ 

11. Lucia Adamčíkn Eckertová Volený za rodičov ZŠ 

Dátum posledného  zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 24.8.2021 

Rada školy sa stretla : 22.10.2020 elektronické vyjadrenie k „Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/21“ 

24.8.2021- Uznesenie: Štatút Rady školy a Plán zasadnutí 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  
1. Pedagogická rada -členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí zamestnanci základnej školy. Pedagogická 

rada pracovala v súlade s rokovacím poriadkom a plánom činnosti na školský rok 2020/2021. 
2. Metodické združenie primárneho vzdelávania 

- 1. a 2. ročník – Dagmar Beňová 
- 3. a 4. ročník-  Martina Wittyová 

 
 

Predmetové komisie nižšieho stredného vzdelávania:  
Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk   Dominika Vengrínová 
Jazyk a komunikácia – cudzí jazyk   Martina Šalagová 
Matematika a práca s informáciami   Iveta Osvaldová              
Človek a príroda     Renáta Rovná 
Človek a spoločnosť     Martina Babej Kotyrová                                                     
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, človek a hodnoty Anna Kubalová 
Zdravie a pohyb      Martin Bolek 

             
3. Vedúca ŠJ: Daniela Milanová 
 

  



5. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 

5 a. Údaje o počte žiakov školy    

Škola 

Stav k 15. 09. 2019 Stav k 31. 08. 2020 

počet tried 
celkový 

počet žiakov/ 
detí v ŠKD  

z toho počet 
žiakov 

 so ŠVVP 
počet tried 

celkový 
počet žiakov/ 

detí v ŠKD 

z toho počet 
žiakov 

so ŠVVP 

Základná 
škola 

1. ročník 4 69/69 0 4 71/69 0 

2. ročník 4 90/79 3 3 86/78 4 

3. ročník 3 65/40 4 4 66/38 4 

4. ročník 4 82/45 12 4 82/43 12 

5. ročník 4 94/0 16 3 94/ 16 

6. ročník 3 80/0 12 3 80/0 12 

7. ročník 3 76/0 23 3 76/0 23 

8. ročník 3 74/0 10 3 74/0 10 

9. ročník 2 54/0 12 3 54/0 12 

Spolu ZŠ: 30 684/233 92 30 683/228 93 

Spolu ŠKD: 9 233 x x 228 x 

 

5.b Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka k 30. 5. 20    

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá 
počet / % 

Navrhované odklady 
počet / % 

Nezaškolení v MŠ 
počet / % 

Samostatné 

77 36/46,8 11/14,3 0/0 3 

 

      Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka k 15. 9. 20    

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá 
počet / % 

Odklady počet / % 
Nezaškolení v MŠ 

počet / % 
Samostatné 

71 34/47,9 8/11,3 0/0 4 

 

5 c. Údaje o prijatých žiakoch na stredné a odborné školy    

Škola Počet žiakov z 9. ročníka z 8. ročníka z 5. ročníka 

Gymnázium 

4-ročné 8 8 - - 

5-ročné 8 - 8 - 

8-ročné 3 - - 3 

Stredné odborné školy 
a učilištia 

2-ročné  1 - 1 - 

3-ročné  5 5 - - 

4-ročné  35 35 - - 

5 a viacročné 4 3 1  

Spolu:  64 51 10 

 

6. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

6 a. Variant učebných plánov:  

I. stupeň: Školský vzdelávací program ISCED I. 



II. stupeň: Školský vzdelávací program ISCED II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hodnotenie a klasifikácia: 

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020. bolo schválené na pedagogickej rade dňa 27.8.2019 

 

6 b. Prospech a správanie    

Prospech a správanie riadok 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 
1. až 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 
5. až 9. 

spolu dievč. spolu dievč. 

Žiaci ku koncu školského roku 
(0102 – 0104) 

0101 71 86 66 82 305 121 94 80 76 74 54 378 173 

Z
 t

o
h

o
 

prospeli 0102 69 85 65 81 300 119 93 79 75 73 51 371 171 

neprospeli 0103 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

nehodnotení 0104 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 6 2 

budú opakovať ročník 0105 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 

Žiaci, ktorí robili opravnú skúšku 0106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žiaci klasifikovaní 2., 3. a 4. stupňom 
zo správania (z riadku 0101) 

0107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia z (riadku 0103) 

0108 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 
  

6 c. Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:     

Názov vyučovacieho  
predmetu (skratka) 

Priemerný prospech 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

SJL  1,41 1,44 1,73 x x x x x 

ANJ  1,17 1,19 1,49 x x x x x 

PRV  1,12   x x x x x 

PRI   1,24 1,48 x x x x x 

MAT  1,29 1,39 1,87 x x x x x 

VLA   1,17 1,79 x x x x x 

VYV     x x x x x 

HUV     x x x x x 

PVY  1,08 1,07 1,21 x x x x x 

TSV     x x x x x 

ETV     x x x x x 

NAV   1,18  x x x x x 

INF   1,02 1,00 x x x x x 

SJL x x x x 1,49 1,88 2,36 1,86 2,55 

ANJ x x x x 1,46 1,52 1,80 1,47 1,74 

DEJ x x x x 1,17 1,36 1,43 1,42 2,00 

GEO x x x x 1,94 1,82 1,97 1,14 1,24 

MAT x x x x 1,79 1,87 2,03 1,99 2,41 

BIO x x x x 1,70 1,88 1,88 1,35 2,06 

ENV x x x x      

FYZ x x x x  1,50 1,71 1,57 2,00 

CHE x x x x   1,72 1,83 2,04 

CHB x x x x      

OBN x x x x  1,00 1,00 1,22 1,27 

TSV x x x x      



HUV x x x x      

VYV x x x x      

VYU x x x x      

INF x x x x 1,02 1,03 1,09 1,00  

RUJ x x x x x x 1,67 1,40 2,24 

NEJ x x x x x x 1,85 1,65 1,90 

SVP x x x x x x 1,25 1,19 1,23 

TCH x x x x      

ETV x x x x      

NAV x x x x      

Spolu:   1,21 1,21 1,51 1,51 1,54 1,67 1,47 1,89 

 

6 d. Prehľad hodinových dotácií pre jednotlivé predmety     

vzdelávacia oblasť  vyučovací predmet  

ročník 
primárne vzdelávanie 

 
ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk a 
komunikácia  

slovenský jazyk a literatúra 9 + 0 8 + 0 7 + 0 7 + 0 31 + 0 5 + 0 5 + 0 4 + 0 5 + 0  5 + 0  24 + 0 

anglický jazyk 0 + 2 0 + 2 3 + 0 3 + 0 6 + 4 3 + 1 3 + 1 3 + 0 3 + 0 3 + 1 15 + 3 

2. cudzí jazyk        0 + /2/ 0 + /2/ 0 + 2 0 + /4/ + 2 

 Cvičenia zo slovenského jazyka          0+1 0+1 

 Tvorivé čítanie  0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 3       

Matematika a 
práca s 
informáciami  

matematika 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0 16 + 0 4 + 1 4 + 0 4 + 0 4 + 0 5 + 0 21 + 1 

informatika   1 + 0 1 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0  4 + 0 

 počtoland   0 + 1  0 + 1 0 + 1 0 + 1    0 + 2 

 Seminár z matematiky   0+1 0 + 1 0 + 2    0+1 0 + 1 0 + 2 

Človek a príroda  

prvouka 1 + 0 2 + 0   3 + 0       

prírodoveda   1 + 0 2 + 0 3 + 0       

fyzika       2 + 0 1 + 0 2 + 0 1 + 0 6 + 0 

chémia        2 + 0 2 + 0 1 + 0 5 + 0 

biológia      2+0 1 + 1 2+0 1+0 1+0 7 + 1 

 prírodovedné cvičenia        0+/2/ 0+/2/ 0+/2/ 0+ /6/ 

Človek a 
spoločnosť   

vlastiveda   1 + 0 2 + 0 3 + 0       

dejepis      1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 0 2 + 0 6 + 1 

geografia      2 + 0  1 + 1 1 + 1 1 + 0 1 + 0 6 + 2 

občianska náuka       1+0 1+0 1+0 1+0 4+0 

Človek a 
hodnoty  

etická výchova /náboženská 
výchova/ 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 

Človek a  svet 
práce  

pracovné vyučovanie   1+0 1+0 2+0       

technika      1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 



Umenie a kultúra  
hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0  4 + 0 

výtvarná výchova 2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 6 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 

Zdravie a 
pohyb  

telesná a športová výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 8 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 10 + 0 

 plávanie 0+1    0+1       

 základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

voliteľné (disponibilné) hodiny 3 3 2 1 9 3 4 4 3 5 19 

spolu 23 23 25 26 97 27 29 30 30 30 146 

 

7. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

 

8. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 31 

Muži 4 

Spolu (kontrolný súčet): 35 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 0 

do 40 rokov 6 

do 50 rokov 10 

do 60 rokov 13 

60 rokov a viac 6 

Spolu (veková štruktúra): 35 

 

9. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  VYUČOVACÍCH PREDMETOV  

   
Zoznam vyučovacích 
predmetov 

Odbornosť 
Percentuálne vyjadrenie (vo vzťahu 
k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

1. – 4. ročník 375/391 95,9% 

Slovenský jazyk 72/72 100% 

Anglický jazyk 101/101 100% 

Dejepis 20/20 100% 

Geografia 25/25 100% 

Ukazovateľ Z toho nekvalifikovaní 
-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 38 0 

Muži 7 1 

Spolu (kontrolný súčet): 45 1 

Kvalifikovanosť v %: 99,9%  

Veková štruktúra 

do 30 rokov 4 0 

do 40 rokov 10 1 

do 50 rokov 14 0 

do 60 rokov 12 0 

do 65 rokov  5 0 

Spolu (veková štruktúra): 45 1 



Občianska náuka 8/11 72,7% 

Fyzika 17/17 100% 

Matematika 66/66 100% 

Chémia 14/14 100% 

Biológia 25/25 100% 

Nemecký jazyk 8/8 100% 

Ruský jazyk 0/10 0% 

Technika  9/24 37,5% 

Počtoland 7/7 100% 

Výtvarná výchova  15/15 100% 

Seminár z matematiky 5/5 100% 

Hudobná výchova 13/13 100% 

Telesná výchova 22/30 73,3% 

Etická výchova 14/20 70,0% 

Cvičenia zo slovenského jazyka 2/2 100% 

Náboženská výchova 6/6 100% 

Informatika 22/24 91,7% 

Prírodovedné cvičenia 8/8 100% 

Športová príprava 10/21 47,6% 

Spolu: 489/544 89,9% 

1. -  4. ročník 375/391 95,9% 

5. – 9. ročník 489/544 89,9% 

1.-9. ročník 864/935 92,4% 

 

10. ÚDAJE O VÝCHOVNOM, KARIÉROVOM PORADENSTVE A PREVENCII 

a) Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného, kariéroveho  poradcu: 

Poradenstvo  pre žiakov a rodičov:  

▪ Oblasť starostlivosti o žiakov s výchovnými potrebami 
▪ Oblasť žiakov so vzdelávacími problémami a potrebami 
▪ Oblasť žiakov talentovaných a nadaných 
▪ Oblasť starostlivosti o žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku 

1. Práca s talentovanými žiakmi:  

V spolupráci s vyučujúcimi, so školskou psychologičkou a špec. pedagogičkou vytváranie podmienok pre 
talentované deti priamo na hodinách, krúžkoch a individuálnych stretnutiach, podujatiach organizovaných školou 
pre takéto deti. 

2. Výchovný poradca ako metodik a koordinátor výchovy v škole:   

▪ v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie 

žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov  

▪ spolupracovať  pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu žiakov so zdravotným 

znevýhodnením so školským špeciálnym pedagógom a s poradenským zariadením   

▪ riešenie výchovných problémov žiakov   

▪ uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany spolužiakov – v prípade 

podozrenia spolupracovať s rodičmi žiakov a s orgánmi činnými v trestnom konaní  

▪ spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľať sa na plnení úloh školy pri 

prevencii nežiaduceho správania sa  



3. Práca so žiakmi končiacimi školskú dochádzku - profesionálna orientácia:  

▪ testovanie žiakov 9.ročníka Hollandovou metódou  

▪ stretnutia žiakov a zamestnávateľov s poskytovateľmi duálneho vzdelávania 

▪ Burza informácií pre voľbu povolania  pre žiakov 9.ročníka  

▪ Deň remesiel na ZŠ s MŠ, Hurbanova  - predstavenie a prezentácia  SŠ a ich odborov na pôde ZŠ s MŠ, 

Hurbanova, pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka formou otvorených stánkov počas vyučovania 

▪ individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi 8.a 9.ročníka  -profes. orientácia 

4. Osobný rast výchovného poradcu:  

▪ účasť sa na odborných školeniach a seminároch pre výchovných poradcov 

▪ účasť na stretnutiach výchovných poradcov CPPP a P v Martine 

▪  samoštúdium  publikácií  a odbornej literatúry pre vých. poradcu 

▪ štúdium usmernení  ministerstva školstva  ohľadom  zmien v prijímacom konaní počas mimoriadnej situácie 
(pandémia ochorenia Covid – 19)  

5. Problémy a nedostatky, klady výchovného poradenstva:  

▪ Aktuálne otázky výchovného poradenstva sa riešili aj na poradách . So školskou psychologičkou 

a špeciálnou pedagogičkou sa vzájomne informovali o potrebách detí so ŠVVP, ich správaní ,ťažkosťami 

ale i úspechoch. Snažili sa nájsť a ponúknuť dieťaťu, učiteľom a rodičom riešenie, ktoré by im pomohlo 

eliminovať ťažkosti, a v lepšom prípade ich vyriešiť. 

6. Námety do budúcnosti:  

Príprava a organizácia podujatí  na škole 

▪ stretnutia zamestnávateľov s rodičmi a žiakmi  
▪ seminár Zdravé prostredie na školách 
▪ Burza stredných škôl 
▪ Založenie mailovej skupiny so žiakmi 9. ročníka 
▪ Aktívna účasť na stretnutiach výchovných poradcov 

  

b) Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  

1. V školskom roku 2020/2021 bola preventívna aktivita zameraná na všetkých žiakov našej školy. Hlavný dôraz sme 
kládli na: 

a. vytváranie vhodných podmienok pre efektívne trávenie voľného času žiakov (krúžková činnosť) 
b. vytváranie efektívnej spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, 
c. zvyšovanie informovanosti o problematike drog a drogových závislostí, šikanovania a iných soc.-

patologických javov 
d. monitoring situácie na škole v danej problematike (osobné rozhovory so žiakmi) 
e. besedy a prednášky na danú problematiku 

2. Projekt : Chcem byť tvoj kamarát 5.-9. ročník 

Cieľ projektu: Je nielen znížiť kriminalitu a nárast sociálno-patologických javov, ale aj informovať, vzdelávať deti a 
mládež, aby sa znížilo riziko stať sa obeťou trestného činu, vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi, mládežou a 
políciou. 



ŠIKANOVANIE 

Ako koordinátor prevencie úzko spolupracovala s triednymi učiteľmi a deťmi, ktoré mali problém so šikanovaním. Spolu 
so školskou psychologičkou viedli rozhovory s rodičmi a deťmi na obidvoch stranách a snažili sa vždy problém vyriešiť. 
Koordinátorka sa snažím získať si dôveru detí a zároveň ich vediem k tomu, aby sa nebáli rozprávať o akomkoľvek 
probléme. Pri riešení problémov postupujeme v zmysle smernice o šikanovaní č.36/2018. 

Počas šk. roka som spolupracovala neustále so školským psychológom, sociálnym pedagógom a špeciálnou 
pedagogičkou, s deťmi som viedla niekoľko rozhovorov. Pevne dúfam, že sa nám podarilo spoločnými silami zanechať 
v deťoch pozitívnu stopu na zdravé vnímanie života a dať im silu a sebadôveru zvládnuť aj náročnejšie situácie v ich 
živote. 

Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

1. Oblasť vých. poradenstva: CPPP a P v Martine, ŠVS Liptovský Mikuláš, Štátny inštitút odborného vzdelávania, 
projekt duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 

2. Oblasť prevencie: CPPP a P a Mestská polícia 

3. IPčko 

 

11. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

a) Multimediálne prezentácie:  
- Školská televízia  
- Stránka školy 
- Prezentačná obrazovka vo vestibule školy 
- Školský časopis 
- Facebook 
- Stránka školy 

 
b) Spolupráca školy s rodičmi:  

- Edupage 
- Tvorivé dielne pre rodičov a žiakov 

c) Formy prezentácie školy na verejnosti:  
- Stránka školy 
- Regionálna TVT, Markíza , JOJ, TA3 
- Regionálne noviny 
- Školská TV 

 
d) Školský časopis:         Časopis Hurbanko vychádza 4-krát ročne 

 
e) Činnosť žiackej školskej rady:   

ŽŠR sa stretla v období september až december 2krát mesačne. V školskej  rade pracovali zástupcovia tried, ktorí 
informovali triedne kolektívy o dianí na zasadnutí. ŽŠR sa nemohla stretávať podľa plánu, nakoľko museli dodržiavať 
protipandemické opatrenia. Verím , že v tomto školskom roku sa jej činnosť upraví.. 
 

f) Iné aktivity:  
V ročníkoch 1. – 4. : 
Medzi pravidelné aktivity patrí návšteva knižnice, Európsky deň jazykov, Týždeň zdravej výživy, Vianočné 
trhy/Vianoce v triede/ - ktoré sa konali len v triedach aj to na 1.stupni, Tvorivé dielne, Enviromentálna výchova, 
Dopravná výchova 
V ročníkoch 5. – 9. : 
Na druhom stupni sa konali Európsky deň jazykov, Besedy so zamestnávateľmi, Prednášky- mestská polícia, 
Týždeň zdravej výživy, Literárne  besedy, Besedy s pracovníkom Jesseniovej lekárskej fakulty, Deň remesiel,  
ŠKD 
Dopravná výchova: na kolobežkách alebo skateboardoch  
Knihy: čítanie kníh, výroba knižného hrdinu, obálok kníh, leporela 



Hľadanie indiánskeho pokladu 
Hry na dopravnom ihrisku 
Diskotéka (karneval v triede) 
Výroba pizze (deti sa učili pracovať spolu na jednom cieli-potom mali lahodnú odmenu) 
Výroba vianočných ozdôb zo studeného porcelánu 
Vyroba masky na karneval 
Kreslenie postáv na chodník (kriedy ) 
Spoločná akcia MDD 
Veľká akcia na ihrisku-súťažné hry zamerané na spoluprácu deti v skupine ale aj skupín 
Projekty: - Spolu múdrejší-doučovanie žiakov 1. a 2. stupňa 
                - Čítame radi 2 

 
Súťaže:  
- Jazyk: Olympiáda v AJ, NJ, RJ 
- Matematika: Pytagoriáda 
- Výtvarná výchova: Turčiansky sv. Martin, Vesmír očami deti 
- Environmentálna výchova: spolupráca  
- Športové súťaže : odznak všestranosti, 

 

 
 
 
12. ÚDAJE O  PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2020/21 

 

13. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU  

Výsledky následnej  školskej inšpekcie vykonanej dňa 21.9.2021, ktorej predmetom bolo odstránenie nedostatkov 
zistených pri inšpekciách v základnej škole. 

Opatrenia „Ukončiť pracovný pomer do 30.06.2021 so zamestnancom , ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii. 

Opatrenie bolo splnené. 
 
 

 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov 
projektu/grantu 

Stručná char. projektu / grantu 
Akcept./ 

neakcept. 

Termín 
začiatku 
realizácie 

pr. 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 
Martin 

Mesto 
Martin 

        

MŠVVaŠ  
SR 

Pomáhajúce 
profesie 
v edukácii detí 
a žiakov 
Čítame radi 
Spolu múdrejší 
Letná škola 
Zlepšenie 
vybavenia 
školských jedálni 

Tvorba inkluzívného tímu pre žiakov so 
ŠVVP, zamestnávanie AU,PA 
 
 
Doplnenie a vybavenie školskej knižnice 
Doučovanie 
Rozvoj zručnosti, doučovanie 
 
 

Áno 
 
 
 

Áno 
Áno 
Áno 
Áno 

 

1.9.2020 
 
 
 
1.2.2021 
27.4.2021 
16.8.2021 
 
--------- 

plánované
31.8. 2022 
 
 
1.6. 2021 
17.6.2021 
20.8.2021 
 
------------- 

Refundá
cia 

miezd 
 
 

800€ 
3000€ 
5000€ 
4800€ 

 
4921,32

€ 

-- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
121,32 

- 
 
 
 
 
 
 

Fondy  
EU 

        

INÉ Kia 
Nákup vybavenia do športových tried so 
zameraním na orientačný beh 

Áno   3550 500  



14. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 
 

A) budovy, dielne, odborné učebne 

 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje 

B) športoviská 

       Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)   

Kapacita školy:  Skutočný počet žiakov: 683 Naplnenosť školy (%): 100 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 5  

 

Učebne 36  

Z toho 

Kmeňové 30  

Jazykové 2  

Odborné 2  

IKT 2  

Laboratória 0  

Šatne                                  (Áno/Nie) áno Každí žiak má svoju skrinku 

Dielne                                 (Áno/Nie) áno  

Školský internát                (Áno/Nie) nie  

Školská jedáleň                 (Áno/Nie) áno  

Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) nie  

Telocvičňa                         (Áno/Nie) áno  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zar...) nie  

T
ec

h
n

ik
a PC                             (ks) 196  

Dataprojektory         (ks) 17  

Interaktívne tabule   (ks) 19  

Športoviská 

Názov športoviska 
Áno 

/ 
Nie 

Rozmery Povrch 
Stav 

(vyhovujúci/ 
nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  
Áno 30x18 Palubovka vyhovujúca  Júl, august 

2017 

Telocvičňa        

Ihrisko  
Áno 10x64 Umelá 

tráva 
vyhovujúca   

Ihrisko  
Áno 28x15 Umelá 

tráva 
Vyhovujúca   

Viacúčelové ihrisko Nie    Uviesť počet dráh:  

Atletický ovál Nie    Uviesť počet dráh:  

Atletická rovinka  Nie X     

Atletické doskočisko Áno X     

Vrhačský sektor Nie      

Hokejové ihrisko Nie      

Posilňovňa Áno Počet: koberec Vyhovujúce   

Tenisové kurty Nie      

Plaváreň Áno X X    

Sauna Áno      

Pohybové štúdio Nie      

Gymnastická telocvičňa Nie      

Floorbalové ihrisko Nie      

Iné (uviesť) Prírodná posilňovňa Áno      

Šatne  4 

Hygienické zariadenia 43 



15. SWOT ANALÝZA 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

• vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

• nedostatok športovísk pre atletiku( bežecká 

dráha) 

• atraktívnosť edukačnej ponuky školy  • počet žiakov v triede 

• individuálna integrácia žiakov so ŠVVP • chýbajúce odborné učebne 

• športové triedy .  

      • dopravná dostupnosť školy- poloha školy •  časté OČR a PN zamestnancov 

• inkluzívny tím  

Príležitosti: Riziká: 

• komplexný systém vzdelávania pedagógov 

• ponuka projektov 

• spolupráca s odborníkmi 

• sociálny pedagóg  

• mentoring- výmena skúsenosti 

 

• nepriaznivý demografický vývoj 

• nedostatok finančných prostriedkov na 

modernizáciu budovy – interiéru 

• potreba rekonštrukcie školy 

• nárast počtu žiakov s rôznymi vývinovými 

poruchami, 

• súdne spory 

 

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 

Záujmová činnosť na škole bola značne ovplyvnená situáciou, ktorá na škole prebiehala po voľbe riaditeľa školy. Od 
marca do mimoškolskej činnosti zasiahol COVID -19. Z týchto dôvodov prebiehali krúžky len v prvom polroku a mesiaci 
február v obmedzenom množstve. 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné    

 Cvičenia zo SJ 21 Vengrínová 

Prírodovedné Cvičenia z matematiky 20 Osvaldová 

Technické Mediálny 25 Gažo/ Pavlíková 

Umelecké Šikovné ruky 15 Hrozienčiková 

 Tvorivé dielne 1.ročník 15 Bačiaková 

 Tvorivé dielne 2.ročník 18 Cunová 

Športové    

 Šachový začiatočníci 16 Šarluška 

 Šachový pokročilí 17 Šarluška 

 Pohybové a orientačné hry 1.ročník 19 Miartušová 

 Pohybové a orientačné hry 2.ročník 13 Miartušová 

 Orientačný beh pokročilí 13 Štefko 

 Orientačný beh pokročilí 13 Štefko 

Spolu  205  

Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží (nie regionálne kolá):   



Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Geografická olympiáda Dušan Silnica úspešný 

    

Celoslovenské kolo     

Medzinárodné kolo    

Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne 
kolá):     

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

    

Celoslovenské kolo     

Medzinárodné kolo    

17. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY     

A) ŠKD  
      V školskom klube detí v školskom roku 2020/21 bolo otvorených 9 oddelení. 
Činnosť žiakov v ŠKD bola zameraná na relaxačné a tvorivé hry. Snažili sme sa žiakom ponúknuť rôzne 
aktivity.....Využívali sme na pobyt v prírode, detské ihriská v areály školy, ihrisko s umelou trávou. Po opätovnom 
nastúpení do ZŠ po zatvorení ZŠ z dôvodu COVID-19, školský klub fungoval   v obmedzenom režime. Žiaci boli 
rozdelení do skupín podľa vyučovania. Snažili sme sa zabrániť miešaniu žiakov. 

  

Druh školského zariadenia Kapacita šk. zariadenia Počet žiakov  
Z toho počet žiakov, ktorí 

nie sú žiakmi školy 
Naplnenosť v 

% 

ŠKD 9 oddelení 233 0 100 

 
B) Školská jedáleň 

V školskej jedálni sa stravovalo 683 potencionálnych stravníkov. V skutočnosti túto možnosť využilo 626 stravníkov 
v ZŠ. Žiaci mali výber z dvoch druhov jedál, ktoré si objednávali cez internet. Jedáleň na základe lekárskeho potvrdenia 
ponúkala žiakom aj diétne stravovanie -bezlepkové, pre diabetikov. Jedáleň ponúka stravu aj pre dôchodcov mesta 
Martin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERSKÁ ŠKOLA 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A 
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V MATERSKEJ ŠKOLE ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
 
C. Iné poradné orgány školy 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
Pedagogická rada 
V materskej škole pracovala samostatná pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí 
zamestnanci materskej školy. Pedagogická rada zasadala pravidelne v súlade s rokovacím poriadkom a plánom 
činnosti na školský rok 2020/2021. Pedagogická rada bola funkčná, pracovala neformálne a efektívne, počas 
covidovej  pandémie zasadala online cez TEAMS. Svoje zasadnutie riadi schváleným programom. Rokovanie je  
členené na častí s obsahovým zameraním na :  
a) informácie  z porád riaditeľov, výsledky rokovania  komisií a zasadnutí RŠ či RZ, 
b) hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti, vnútroškolskej kontroly, plnenia úloh PPŠ, 
c) hodnotenie celoškolských námetových dní / týždňov či projektov – prerokovanie úloh nasledujúceho obdobia,  
d) vzdelávanie v oblasti metodických  či didaktických postupov plánovania v zmysle iŠVP ISCED,  platnej 

legislatívy, informácie  z odbornej  literatúry.. 
e) všeobecné informácie z jednotlivých tried v oblastiach spolupráce so zákonnými zástupcami detí. 

 V rámci školského roka sa zasadnutie PR z dôvodu hygienicko- epidemických a karanténnych opatrení  konalo tri 
krát (24.08.2020, 22.09.2020, 9.03.2021 online, 12.05.2021, 29.06.2021, 26.08.2021) 
 
Vedenie školy  
Členkou vedenia školy za materskú školu bola zástupkyňa riaditeľa školy pani Mgr. Iveta Šenšelová. Pravidelne sa 
zúčastňovala zasadnutí vedenia školy. Zabezpečovala organizáciu materskej školy, aktualizačné vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov, vedeniu školy predkladala návrhy, pripomienky a podnety za pedagogických 
zamestnancov materskej školy, informovala vedenie školy o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch a 
internej  kontrolnej činnosti, zabezpečovala práce administratívneho charakteru, materiálneho vybavenia materskej 
školy. Viedla poradenskú a konzultačnú činnosť pre rodičov a pedagogických zamestnancov materskej školy. 
Pravidelne aktualizovala webové sídlo školy. Spolupracovala s partnermi školy. 
Rozšírené vedenie školy  
Pedagogických zamestnancov materskej školy zastupovala v rozšírenom vedení školy pani učiteľka Oľga 
Ceconíková a Veronika Simonidesová.  
 
Metodické združenie 
V  materskej škole pracovalo samostatné metodické združenie, ktorého členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci. 
Ciele, úlohy, metódy a formy činnosti metodického združenia vyplývali z aktuálnych a perspektívnych potrieb 
materskej školy, jej koncepčných a zámerov, a vlastných špecifických cieľov výchovy a vzdelávania. Metodické 
združenie viedla Bc. Katarína Nováková. Metodické združenie organizovalo svoju činnosť v súlade so štatútom 
a plánom činnosti na školský rok 2020/2021. 
 
 
 
D . Údaje o počte detí školy  
 

Ukazovateľ/vek.
zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2020 Stav k 31. 08. 2021 

Celkový počet detí  Celkový počet detí 

1. trieda:   22 23 

2. trieda: 23 23 

3. trieda:    24 23 

4. trieda:  24 24 

5. trieda:  22 23 

6. trieda:  25 24 

7. trieda:  24 24 

8. trieda:  24 24 



Spolu: 188 188 

 
 
 
E. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 
-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 15 1 1 

Muži 0 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 15 1 0 

Kvalifikovanosť v %: 93,8 % X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 0   

do 40 rokov 1   

do 50 rokov 6 1  

do 60 rokov 5   

nad 60 rokov 2   

dôchodcovia 1   

Spolu (veková štruktúra): 15 1 0 

 
 
 
F. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 3,5 

Muži 0 

Spolu (kontrolný súčet): 3,5 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 0 

do 60 rokov 2 

nad 60 rokov 1 

dôchodcovia 0,5 

Spolu (veková štruktúra): 3,5 

 
 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy 
 
Materská škola mala počas školského roka obmedzenú prevádzku z dôvodu výnimočnej situácie Covid19. MŠ bola 
v prevádzke od 11.1.2021 len pre kritickú infraštruktúru. Z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení sa 
nemohli uskutočňovať žiadne hromadné akcie a aktivity. Nariadenia RÚVZ a hygieny z dôvodu epidemiologickej 
situácie boli obmedzujúce pre aktivity aj samotnú prevádzku MŠ, aktivity boli iba individuálne na triedach, nie 
celoškolské. 
Spolupráca s rodičmi bola realizovaná cez Radu školy, voľby do Rady školy sa uskutočnili v máji, za rodičov 
materskej školy bol zvolený pán Pavol Moric.  
Každá trieda mala v Rade rodičov pri materskej škole svojho zástupcu, ktorého si zvolili rodičia na triednych 
rodičovských schôdzach. Predsedom rady rodičov bola zvolená pani  Mgr. Barbora Hulíková.    



Materská škola realizovala interný edukačný projekt Učíme a hráme sa s rodičmi. Cieľom projektu bolo poskytovať 
rodičom odbornú a poradenskú činnosť, poskytovať námety a podnety na spoločné aktivity detí s rodičmi, 
prezentovať dosahované výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, zapájať rodičovskú verejnosť do aktívneho 
diania  a života materskej školy.  
Pre rodičov bol spracovaný informačný materiál k problematike konzultačnej a poradenskej činnosti. Triedne učiteľky 
poskytovali poradenskú a konzultačnú činnosť v rámci konzultačných hodín a podľa záujmu rodičov aj v inom čase. 
Pre rodičov boli zverejnené kontakty na logopedické a poradenské zariadenia. Rodičia sa aktívne zapájali do diania 
v materskej škole, zúčastňovali sa triednych a celoškolských akcií. Pri rôznych príležitostiach prispeli drobnými 
sponzorskými darčekmi pre deti. 
 
 
- formy prezentácie školy na verejnosti:  

• webové sídlo školy, mesta, 

• interné panelové prezentácie, nástenky, facebookové triedne skupiny 
 
- školský časopis:  
V školskom roku 2020/2021 nebol vydaný školský časopis. Spracovalo sa Portfólio akcií materskej školy 2020/2021 
doplnené fotodokumentáciou. 
 
- iné aktivity:  
V školskom roku 2020/2021 pokračovala materská škola v interných projektoch: 

•  UČÍME A HRÁME SA S RODIČMI, zameranom na aktívnu spoluprácu s rodičmi : poskytovanie námetov na 
spoločné voľnočasové aktivity, konzultačná a poradenská činnosť, neformálne stretnutia s rodičmi. 

• Program  ERASMUS+:   
 „UKÁŽ MI MOJE MESTO“, projekt, ktorý sa realizuje v rámci programu ERASMUS.  

• INTERNÝ PROJEKT ROZVÍJANIA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ DETÍ:  bol zameraný na 
 rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky a na rozvíjanie správnych zručností pri kreslení a písaní. 

 
DOPLNKOVÉ AKTIVITY:  
Neboli realizované žiadne doplnkové aktivity.   
ĎALŠIE PROJEKTY A AKTIVITY DO KTORÝCH SA MATERSKÁ ŠKOLA ZAPOJILA A REALIZOVALA: 
- Mikuláš v materskej škole: triedne aktivity 
- Deň materských škôl na Slovensku  pripadá každoročne na  4.11. V tento deň v roku 1829 vznikla a bola 

založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľka grófka Mária Terézia 
Brunswická vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch. Tento významný deň sme si 
pripomenuli zostrojením videa,  prezentáciou aktivít z našej materskej školy. 

- Zapojili sme sa do výzvy  „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok “– cieľom bolo naplniť sladkosťami, 
drobnosťami krabice od topánok pre seniorov v domovoch a ústavoch, stacionároch. Zozbierali sme sa 
materskú školu množstvo krabíc, ktoré prišli zobrať pracovníci   zo stacionáru Medik na Severe. 

- VI. trieda sa pod vedením p. uč. Močilanovej zapojila do projektu Vianočná Pošta pre Seniorov. Cieľom bolo 
napísať vianočné pohľadnice, vyrobiť pozdravy pre seniorov v DD, odoslať ich každému osobne na meno. 
Mená a adresy nám boli pridelené,  odoslali sme 15 pozdravov seniorom. 

- Predškolácke triedy sa zapojili do projektu Hrdinovia FAST. Kampaň hrdinov Fast využíva nadšenie detí na 
zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potreby rýchlej reakcie. 

- Individuálne mali deti triedach karneval. 
- Zápis do ZŠ online, orientačné testy školskej zrelosti, depistáž školskej zrelosti prostredníctvom školského 

inkluzívneho tímu. 
- Pani učiteľka Nováková sa zapojila s deťmi do výzvy ,,Srdcia detí Turca“.                                      Z 15 

súťažných srdiečok dostalo najviac hlasov v online hlasovaní práve srdiečko, ktoré vyrobila p. uč. Nováková 
s deťmi z 3. triedy. 

- Od 17.5. do 31.5 prebehol zápis do MŠ. 
- Logopedická intervencia prostredníctvom školského inkluzívneho tímu. 
- Intervencia v príprave detí s problémami na školu prostredníctvom školského inkluzívneho tímu. 
- 8. a 10.6. 2021 boli deti z predškolských tried  na koncoročnom výlete  v Rozprávkovom lese  v Nezbudskej 

Lúčke. 
- Týždeň detských radostí k MDD: v MŠ sme sviatok oslávili s deťmi športovými aktivitami, súťažami, tancom . 
- Predškoláci sa zúčastnili medzitriedneho futbalového zápasu na futbalovom ihrisku na Pltníkoch. 



- Triedne aktivity zamerané na orientačný beh. 24.6.2021 a 25.6.2021 sa deti  zo  4 tried zúčastnili na ihrisku  
cvičenia orientačného behu  pod vedením  Edity Miartušovej 

- Od júna začali tréningy malých futbalistov  cez  futbalový projekt ,,Dajme spolu gól“ pod vedením trénera  Ing. 
Petra Peržela. 

- Slávnostné rozlúčky s predškolákmi bez účasti rodičov. Predškoláci  sa  na triednych  besiedkach rozlúčili  so 
škôlkou, kamarátmi  aj pani učiteľkami 

- Rozlúčka predškolákov so škôlkou a kamarátmi v nej začala na školskom dvore diskotékou s ,,Ujom  Ľubom “ .   
 
 
H. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2020/2021 
 

 
I. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
Zistenia: 
V školskom roku 2020/2021 nebola v materskej škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
J. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
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K) 1. INFORMÁCIE O POZITÍVNYCH OBLASTIACH   VVČ 
 
1. Pedagógovia uplatňovali vo výchovno-vzdelávacom procese tvorivé metódy a stratégie so zameraním na rozvíjanie 
garfomotorických zručností, pohybových zručností, predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti. Bol realizovaný 
Projekt rozvíjania grafomotorických zručností detí, ktorý sa aplikoval vo výchovno-vzdelávacom procese.  
2. Zamerali sme sa na  rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou 
pohybových aktivít na pobyte vonku, zdravotných cvičení, na terasách v átriu, Pohybové zručnosti sa rozvíjali na 
ihrisku a vo vonkajších priestoroch.  
3. Učiteľky sa zamerali na rozvíjanie komunikačných zručností detí, rozvíjali správnu výslovnosť, porozumenie textu 
a pragmatickú rovinu reči. Deti s problémami v komunikačnej oblasti boli usmernené k návšteve logopedičky. Pre deti 
s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky boli zabezpečené podporné intervencie vedené odbornými 
zamestnancami školy prostredníctvom rozvíjajúcich programov zameraných na rôzne problémové oblasti 
osobnostného rozvoja. Učiteľky konzultovali problémy detí so špeciálnou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou. 
4. Aplikovali sme inovatívne metódy, aktivizujúce metódy, zážitkové učenie a bádateľský prístup vo výchovno-
vzdelávacom procese. Poznatky získané vzdelávaním boli prezentované na pedagogickej rade, v rámci metodického 
združenia. Efektívne bolo využívané materiálne vybavenie materskej školy a tiež svojpomocne zhotovené didaktické 
pomôcky a materiály.  
5. V školskom roku 2020/2021 sa výrazne skvalitnila konzultačná a poradenská činnosť pre rodičov. Zaznamenali sme 
zvýšený záujem rodičov o poskytovanie informácií cez konzultačné hodiny aj mimo nich. Zlepšila sa spolupráca so 
špeciálnou psychologičkou a pedagogičkou, spolupráca so školou.  
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V plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu bol zvýšený dôraz kladený tvorivé rozpracovanie výkonových 
štandardov a obsahových štandardov ŠTVP do denných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu na základe 
inovovaného ŠKVP: Hurbankov rok v materskej škole. Pedagógovia premyslene integrovali vzdelávacie oblasti do 
všetkých organizačných foriem výchovy a vzdelávania, pričom rešpektovali aktuálne potreby vekovej štruktúry detí 
a ich aktuálnych individuálnych potrieb.  
Ciele boli splnené primerane možnostiam, ale vzhľadom na situáciu a obmedzenú prevádzku ciele presúvame do 
ďalšieho školského roka.   
V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie sa materská škola riadila Usmernením k obsahu a 
organizácii vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 
uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie 
realizovalo dištančnou formou. Jej podobu sme si zvolili podľa podmienok našich detí a pedagogických zamestnancov 
- využívali sme on-line výučbu (zadávanie dištančných úloh a cvičení prostredníctvom facebookových triednych 
skupín, Messengeru, ZOOM). Pedagogické porady boli realizované prostredníctvom aplikácie ZOOM.  Zápis detí do 
materskej školy sa realizoval aj elektronickou formou, osobne, mailom. Všetky bližšie informácie boli uvedené na 
webovej stránke školy. 
 
K) 2. SWOT analýza materskej  školy 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 

SLABÉ STRÁNKY 

Pedagogická oblasť/kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti 

kvalitná úroveň a výsledky výchovno-
vzdelávacieho procesu 

evalvácia edukačného procesu 

záujem učiteľov o inovácie a zavádzanie 
moderných technológií do výchovno-
vzdelávacej činnosti. 

evalvácia zamestnancov školy 

interné projekty školy 
aplikácia inovatívnych metód do výchovno-
vzdelávacieho procesu 

realizácia nadštandardných a doplnkových 
aktivít 

plánovanie a projektovanie výchovno-
vzdelávacích činností 

realizácia krúžkovej činnosti  

Personálna oblasť/kvalita ľudských zdrojov 

kvalifikovanosť učiteľov, stabilita 
pedagogického kolektívu 

plán profesijného rozvoja, nedostatok ponúk na 
vzdelávanie 

práca s počítačovými edukačnými programami 
u niektorých pedagogických zamestnancov 

plány osobného a profesionálneho rozvoja 
zamestnancov 

pozitívna motivácia zamestnancov 
k vzdelávaniu 

počítačová gramotnosť zamestnancov školy 

profesijný rast zamestnancov, vlastné 
vzdelávacie programy pre zamestnancov  

právne vedomie učiteľov v rámci platnej 
legislatívy. 

Riadenie školy/kvalita riadenia 

kvalitná spolupráca so zriaďovateľom vnútroškolská kontrolná a hospitačná činnosť 

participácia zamestnancov na riadení školy 
organizácia prevádzky školy pri väčšom počte 
vzdelávajúcich sa učiteliek, pri neprítomnosti 
z dôvodu PN 

kvalitná koncepcia školy, uplatňovanie 
zámerov, vízií školy v praxi 

 

Kvalita podmienok 

vhodné priestory školy a ich využívanie 
školská záhrada - dokončenie prostredia 
školského dvora 

kvalitné materiálno-technické vybavenie, 
hygienická vybavenosť 

 

dobrá povesť a poloha školy                            

  

Škola verejnosť/kvalita spolupráce 

spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy zlé sociálne zázemie rodín 



spolupráca s ďalšími výchovnými inštitúciami, 
inými subjektmi, rodičmi 

slabý záujem rodičov o konzultačnú činnosť 

propagácia a prezentácia materskej školy 
slabý záujem rodičov o riešenie problémov žiakov 
spoluprácou s CPPP, ŠCPPP, odborníkmi.... 

záujem rodičov o umiestnenie detí do 
materskej školy 

 

záujem rodičov o mimoškolské akcie 
 
 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 

RIZIKÁ 

Pedagogická oblasť/kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti 

aplikácia inovatívnych metód a zážitkového 
učenia do edukačného procesu 

narastanie počtu detí s rôznymi poruchami 
správania a učenia 

dotvorenie vlastného kurikula školy 
absencia asistentov učiteľa a pedagogických 
asistentov v škole 

možnosť profilácie MŠ v školskom 
vzdelávacom programe, učebných osnov 

integrácia detí so ŠVVP do výchovné-
vzdelávacieho procesu bez zabezpečenia 
vhodných podmienok 

realizácia exkurzíí a výletov   

Personálna oblasť/kvalita ľudských zdrojov 

vzdelávanie pedagógov v rôznych oblastiach 
osobnostného a profesijného rozvoja 

nedostatočná ponuka ďalšieho vzdelávania. 

tvorba systému kritérií hodnotenia 
a odmeňovania 

odchod kvalitných učiteliek do dôchodku 

zvyšovanie didaktických kompetencí učiteliek 
v plánovaní a projektovaní a hodnotení 

nedostatok a nedostatečná úroveň začínajúcich 
učiteľov 

kvalitné adaptačné vzdelávanie pre 
začínajúcich učiteľov 

 

Riadenie školy/kvalita riadenia 

delegovanie kompetencií na zamestnancov zvyšovanie administratívy 

vzdelávanie vedúcich pedagogických 
pracovníkov 

zmena legislatívy 

 
dlhá priama pedagogická činnost vedúcich 
pedagogických pracovníkov: nedostatok času na 
riadenie a managovanie školy 

Kvalita podmienok 

tvorba projektov – získať finančné zdroje z 
fondov a nadácií 

nedostatok finančných prostriedkov, na 
ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

skvalitňovanie učebného prostredia a exteriéru 
zvýšenie výdavkov na mzdy, rekreačné 
poukazy… 

modernizácia tried, revitalizácia školskej 
záhrady 

zvyšovanie počtu detí v triedach   

 nedostatok financií vzhľadom na väčšie investície 

Škola verejnosť/kvalita spolupráce 

možnosti sponzoringu negatívny demografický vývoj 

zlepšenie podpory zo strany rodičov, 
podnikateľov, samosprávy. 

zaneprázdnenosť rodičov 
 

zaviesť informačný kanál s rodičmi: EDUPAGE horšenie sociálneho zázemia rodín. 

 
 
K) 3 NÁVRH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ÚROVNE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA: 
 
Podnety a opatrenia pre inováciu ŠkVP: 



Zakomponovať do učebných plánov ciele z prierezových tém: dopravná výchova, multikultúrna výchova, 
environmentálna a mediálna výchova, finančná gramotnosť. V ŠKVP je plánovaná aktualizácia v kapitolách: Vlastné 
zameranie materskej školy. Stupeň vzdelania. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávania 
dokladu o získanom vzdelaní.  
Podnety a opatrenia:  výchovno-vzdelávací proces 

• Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, realizovať vzdelávacie aktivity s 
integrovaným obsahom.  

• Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie. 

• Intervenčnú logopedickú starostlivosť zabezpečiť prostredníctvom inkluzívneho tímu. 

• V MŠ venovať pozornosť médiám z hľadiska informačných zdrojov. Napomáhať deťom v porovnávaní 
skutočnosti, reálií s virtuálnym prostredím, s fikciou a pri uvažovaní o pravdivosti, realite získaných informácií.  

• Finančná gramotnosť: V MŠ v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami venovať pozornosť 
aj počiatočnej finančnej gramotnosti detí.  

• Rozvíjať orientačné a pohybové zručnosti prostredníctvom orientačného behu. 

• Aplikovať anglický jazyk do výchovno-vzdelávacieho procesu 1x týždenne v starších triedach.  

• Zabezpečiť vzdelávanie učiteliek v oblasti hejného matematiky, aplikovať prvky hejného matematiky do výchovno-
vzdelávacieho procesu v MŠ. 

 
Podnety a opatrenia: Oblasť riadenia 

• Vytvárať v kolektíve pozitívnu klímu pre spoluprácu, predchádzať konfliktným situáciám vzájomnou komunikáciu. 

• Dávať priestor pri rozhodovaní celému kolektívu a to aj na tvorbe Školského vzdelávacieho programu, učebných 
plánoch, plánu akcií školy..... 

• Nadviazať pre potreby školy nové kontakty, zamerať sa na získavanie sponzorov. 

• Zapájať sa do projektov, výziev. 
 
Podnety a opatrenia: Materiálno-technické podmienky 

• Rozširovať učiteľskú knižnicu odbornou a metodickou literatúrou, detskú knižnicu encyklopédiami 
a interaktívnymi knihami, multimediálnymi programami na interaktívnu tabuľu, novými didaktickými pomôckami 
a hračkami. 

• Postupne dopĺňať nové hracie prvky na školský dvor. 

• Postupne sa zamerať na modernizáciu interiéru a exteriéru. 

• Maľovanie priestorov materskej školy. 

• Výmena krytov radiátorov v budovách MŠ. 

• Nový priestor v exteriéri pri pieskovisku – dobudovanie podlahovej plochy a preliezok. 

• Ďalšie rozšírenie podmienok na pohybové a relaxačné aktivity na školskom dvore. 

• Rekonštrukcia hygienických zariadení v triede pavilón B prízemie.  
 
Podnety a opatrenia: Personálna oblasť 

• Motivovať pedagogických zamestnancov ďalej sa vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu aj o atestačné vzdelávanie 
a budovať si svoj kariérny rast. (hejného matematika, predplavecká príprava, anglický jazyk...). 

• Vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie sa v práci na PC, využívať moderné informačné 
technológie v praxi. 

• Vytvárať pozitívnu klímu na škole. 

• Budovať kvalitné medziľudské vzťahy na pracovisku, ako jednu z priorít personálnej politiky školy. Korektné 
medziľudské vzťahy sa snažiť prehlbovať organizáciou spoločenských akcií všetkých pedagógov - 
teambuildingové aktivity. 

 
Podnety a opatrenia: Spolupráca s rodinou a s partnermi školy 

• Zlepšiť komunikačný kanál s deťmi/rodičmi prostredníctvom Edupage, 

• Spolupráca so zriaďovateľom - prezentácia materskej školy na verejnosti. 

• Udržiavať  kvalitnú spoluprácu so základnou školou. 

• Pokračovať v spolupráci s radou školy, CPPP, CŠPP, CVČ Kamarát, knižnicou, mestskou políciou, 
hvezdárňou...... 



• Spolupracovať so základnou školou vytvorením projektu na spoluprácu, a tým zlepšiť u predškolských detí 
adaptáciu na školské prostredie a na zápis do 1. triedy (návštevy na otvorených hodinách, aktivity s učiteľkami 
z 1. stupňa....). 

• Rozvíjať poradenskú činnosť pre rodičov s odborníkmi (logopéd, špeciálny psychológ...), ale aj samotnými 
učiteľkami (adaptácia detí, príprava detí na vstup do ZŠ, rozvíjanie grafomotorického prejavu deti...) 

• Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy MŠ s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí (Projekt 
Erazmus, Spoznaj svoje mesto) aj v rámci aktivít profesijných organizácií, zapájať sa do medzinárodných 
projektov a partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania.  

Podnety a opatrenia: Prezentácia školy 

• Vhodne a nenásilne prezentovať výsledky práce materskej školy na verejnosti (TV Turiec, Klapka TV). 

• Inovovať a pravidelne aktualizovať webovú stránku materskej školy a poskytovať tak verejnosti informácie 
o živote v materskej škole. 

• Informovať rodičov prostredníctvom EDUPAGE o týždenných témach a cieľoch výchovno-vzdelávacej činnosti. 

• Prezentovať materskú školu  formou vystúpení a kultúrnych programov pre rodičov a verejnosť (Vianočná 
akadémia, Deň matiek, Deň otcov...),  zapájaním sa do súťaží, projektov... 

• Realizovať dni otvorených dverí. 
 
 
K)  4. Údaje o voľnočasových aktivitách školy 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2020/2021: 
Krúžková činnosť nebola realizovaná. 
 

Názov krúžku 
Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Oboznamovanie s anglickým jazykom Mgr. Jana Bohušová  

Orientačný beh Bc. Kataríne Nováková 

Ako to funguje – tvorivosť s LEGOM Zuzana Kmecová 

Malý umelec – výtvarná tvorivosť Edita Močilanová 

Roztlieskavačky Michaela Lilgová 

Dajme spolu gól Ing. Peter Peržel,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 
zariadenia za školský rok je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 
 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 (podľa §7 ods. 1,2 zákona 597/2003 Z. z.): 
 
Dátum:  
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:      ................................................................ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základná škola s materskou školou , Hurbanova  27, 036 01   Martin 
IČO 30233844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu 
za rok 2020 

 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Martine 29.  januára 2021     Mgr. Renáta Mračková 



                                                                                           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 

1. Úvod 
 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej organizácie je spracovávaná v súlade so zákonom č. 

597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,  s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z., s Metodickým 

usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin. 

Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za 

obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020. 

 

 

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie 
 

Základná škola  Ul. Hurbanova v Martine bola zriadená ako samostatný právny subjekt od 1. januára 

1993 Školskou správou Martin. Od 24. 7. 1996 prebral funkciu zriaďovateľa Okresný úrad Martin a od 1. 

7. 2002 Mesto Martin. Súčasťou rozpočtovej organizácie je školský klub detí  a školská jedáleň. Od 1. 

septembra 2004 na základe novej zriaďovacej listiny  bola naša rozpočtová organizácia spojená 

s materskou školou a zriadená ako Základná škola  s materskou školou Ulica Hurbanova 27 Martin. Okrem 

základného vzdelania naša škola zabezpečuje integrované vzdelávanie pre žiakov s telesným postihnutím 

a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálnej integrácie, zabezpečuje 

povinnú školskú dochádzku pre talentovaných žiakov v športových triedach a vykonáva podnikateľskú 

činnosť v oblasti zmluvného stravovania. Škola môže  v rámci ďalšieho vzdelávania ako súčasti 

celoživotného vzdelávania poskytovať záujmové vzdelávanie občanom, je centrom spoločenského diania 

a centrom záujmových aktivít pre každého – Otvorená škola. 

 

V  školskom roku 2019/2020 školu navštevovalo 702 žiakov, z toho 91 integrovaných,  v tridsiatich 

triedach. Do školského klubu detí sa prihlásilo spolu 279 detí, ktoré boli rozdelené v deviatich 

oddeleniach. Bolo prijatých  466 vzdelávacích poukazov.  V školskej jedálni sa na stravovanie prihlásilo 

839 detí vrátane detí v materskej škole  a 156 dospelých stravníkov.  V materskej škole bolo zapísaných 

193 detí vrátane 73 predškolákov. V MŠ bolo zriadených osem tried.  

 

V novom školskom roku 2020/2021 navštevuje školu 684 žiakov, z toho 91 integrovaných,  

v tridsiatich triedach. Do školského klubu detí sa prihlásilo spolu 233 detí, ktoré sú rozdelené v deviatich 

oddeleniach. Prijali sme  330 vzdelávacích poukazov.  V školskej jedálni sa na stravovanie prihlásilo 772 

detí vrátane detí v materskej škole,  a 117 dospelých stravníkov.  V materskej škole bolo zapísaných 188 

detí vrátane 67 predškolákov. V MŠ je zriadených osem tried. Priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný k 31. 12. 2020 bol 119,4 zamestnancov, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 

k poslednému dňu bol 121. Škola zamestnáva školskú psychologičku a dve špeciálne pedagogičky. 

 

 

 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 
Rozpočtová organizácia hospodárila v sledovanom období s rozpočtovými prostriedkami pridelenými 

zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, rozpočet EÚ). 

Rozpočet príjmov a výdavkov bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov 

a plnenie rozpočtu sú uvedené v samostatnej tabuľke.  

  



Schválený rozpočet príjmov bol vo výške  199 000  EUR.  V priebehu roka   bol upravený o zostatky 

k 31. 12. 2019 vo výške + 5 708 €, o zisk z podnikateľskej činnosti vo výške + 3 703 €, o príjem z projektu 

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách o  + 53 081 €  EUR na celkových 261 492 €. 

 Pôvodný rozpočet výdavkov bol určený vo výške 2 578 222 EUR.  Dvadsiatimi siedmimi 

rozpočtovými opatreniami bol  upravený na  3 025 787  EUR. 

 

 

3.1. Rozpočtové opatrenia 
 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Martine   dňa 28. 11. 

2019 pod číslom uznesenia 268/19.  Do 31. 12. 2020 bol  upravovaný  týmito rozpočtovými opatreniami: 

 

P. č. 

zmeny 

Dátum 

rozpočt. 

opatrenia 

                  Druh rozpočtového opatrenia                 Zmena 

rozpočtu  

v EUR 

1. 8. 1. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, normatívne prostriedky na originálne 

kompetencie, S1+2=04, zníženie z dôvodu zateplenia 

 

 -  17 513 

2. 11. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – 

podnikateľská činnosť, KZ 71 

 

Zmena rozpočtu bežných príjmov – príjmové finančné 

operácie položka 453 – prostriedky 

z predchádzajúcich rokov – podnikateľská činnosť, 

KZ 71 

+  5 708 

 

 

 

+  5 708 

3. 11. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – vlastné 

zdroje na nákup potravín, KZ 72f 

  

+ 4 419 

4. 17. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na školu 

v prírode, S1=8 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

lyžiarske kurzy, S1=7 

 

 

+   9 200 

 

 

 

+  10 650 

5. 17. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

asistenta učiteľa, S1=2 

 

+  52 832 

 

6. 18. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky na 

vzdelávacie poukazy, S1=1 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

predškolákov,  KZ 111 

 

+    96 

 

 

 

+   2 499 

 

7. 19. 2. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne   prostriedky – úpravy po 

základnom rozpise 

 

 

+    150 305 

 

8.  

 

9. 6. 2020 Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – 

vlastné zdroje z predchádzajúcich rokov, KZ 46 

 

+   2 653 

9. 16. 6. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

lyžiarske kurzy, KZ 111, S1=7 

 

-   5 232 

10. 9. 7. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelové prostriedky – príspevok na 

učebnice, KZ 111, S1=6 

 

+  14 700 

 



11. 23. 7. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – rozdiel 

medzi výnosmi a nákladmi PČ, KZ 72d 

Zmena rozpočtu bežných príjmov – príjmové finančné 

operácie položka 453  

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov – vlastné zdroje 

RO 

 

 

 

+  3 703 

 

+  3 703 

12. 13. 8. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na havárie, KZ 41,  

S1+2=04 

 

+  8 084 

 

13. 26. 8. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

asistenta učiteľa, S1=2 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelové prostriedky – príspevok na 

učebnice, KZ 111, S1=6 

 

+  26 416 

 

 

+  4 784 

14. 7. 9. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne prostriedky po 

dohodovacom konaní, KZ 111 

 

 

+  15 000 

15. 2. 10. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne prostriedky na zvýšené 

výdavky súvisiace s pandémiou COVID, KZ 111, 

S7+S8=CO 

 

 

+  43 378  

16. 14.10. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelová dotácia na odchodné,  KZ 

111 

 

 

+   2 909 

17. 22.10. 2020 Zmena rozpočtu bežných príjmov (300) – projekt 

Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách, zdroj štátny rozpočet a ESF, KZ 1AC1  

1AC2 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov  (600) – projekt 

Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách, zdroj štátny rozpočet a ESF, KZ 1AC1  

1AC2 

 

 

+  53 081 

 

 

 

 

+  53 081 

18. 18.11. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na havárie, KZ 41,  

S1+2=04 

   

 

+  11 864 

19. 23.11. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov  (600) – projekt 

Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov, zdroj 

štátny rozpočet a ESF, KZ 1AC2,  3AC2, 3AC1, 

3AC3 

 

 

+   3 638 

20. 23.11. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne prostriedky po po 

upravenom rozpise po verzii V-11, KZ 111 

 

-  21 011 

21. 25.11. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – návratná 

finančná pomoc MF SR,  

KZ 20 

 

+  47 613 

22. 26.11. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky po 

dohodovacom konaní na IT dištančné vzdelávanie, 

KZ 111 

 

 

 

+  6 051 

 

 

 

+  2 666 



Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky po 

dohodovacom konaní na rekreácie,  KZ 111 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky na 

vzdelávacie poukazy, KT 111, S1=1 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

predškolákov,  KZ 111 

 

 

 

-  1 741 

 

 

 

-   260 

23. 7. 12. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov  (600) – projekt 

Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov, zdroj 

štátny rozpočet a ESF, KZ 1AC2,  3AC2, 3AC1, 

3AC3 

 

 

+  5 193 

24. 8. 12. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

vlastné zdroje z činnosti RO, KZ 46, S1+2=07 

 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – zdroj 

vlastné zdroje z činnosti RO, KZ 46, S1+2=07 

 

+  703 

 

-  703 

25. 10.12. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky po 

dohodovacom konaní na rekreácie,  KZ 111 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na školu 

v prírode, S1=8 

 

+  1 514 

 

 

 

-  9 200 

26. 17.12. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky po 

dohodovacom konaní na osobné výdavky,  KZ 111 

 

 

+  8 914 

27. 23.12. 2020 Zmena rozpočtu bežných výdavkov  (600) – projekt 

Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov, zdroj 

štátny rozpočet a ESF, KZ 1AC2,  3AC2, 3AC1, 

3AC3 

 

 

+  4 652 

 

 

 

 

 

 

3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu – príjmov, výdavkov a ich  plnenie 

 
Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu Schválený 

rozpočet 

rok 2020 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Plnenie 

rozpočtu 

31.12.2020 

Percento 

plnenia 

upraveného 

rozpočtu 

 € € € % 

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na 

vzdelávanie spolu poskytované 

prostredníctvom 

Okresného úradu  Žilina, kód zdroja 111 

 

1 428 926 

 

1 743 396 

 

1 743 396 

 

100,00 

V tom: 

Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 

111  

 

1 404 000  

 

1 610 817 

 

1 610 817 

 

100,00 

Nenormatívne (účelové) spolu: 24 926 132 579 132 579 100,00 

V tom: 

     Vzdelávacie poukazy  S1=1 

 

14 816 

 

13 171 

 

13 171 

 

100,00 

     Odchodné  2 909 2 909 100,00 



     Lyžiarsky kurz S1=7  5 418 5 418 100,00 

     Asistent učiteľa  S1=2  79 248 79 248 100,00 

     Príspevok na učebnice S1=6  19 484 19 484 100,00 

     Škola v prírode S1=8  0 0 0,00 

     Predškoláci  10 110 12 349 12 349 100,00 

Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté 

ÚPSVaR na hmotné núdze a podporu stravovacích 

návykov – kód zdroja 111 

 

154 266 

 

154 266 

 

70 754 

 

45,87 

Projekt s MPC -  podporujúce profesie I. a II. – 

kódy zdroja 1AC2, 3AC1, 3AC2, 3AC3 

 

 

 

13 483 

 

13 483 

 

100,00 

Výdavky z prostriedkov ŠR a EÚ projekt 

Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách – kódy zdroja 1AC1, 1AC2 

  

53 081 

 

53 081 

 

100,00 

Výdavky z návratnej finančnej výpomoci MF 

SR – kód zdroja 20 

  

47 613 

 

47 613 

 

100,00 

Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na 

výdavky - kód zdroja 41 S1+2=04 

796 030 798 465 798 465 100,00 

V tom: 

     Bežné výdavky na originálne kompetencie          

v školstve – normatívne (okrem účelových) 

 

796 030 

 

778 517 

 

778 517 

 

100,00 

     Účelové  na havárie  19 948 19 948 100,00 

Výdavky z vlastných zdrojov RO 146 500 157 275 133 814 85,08 

Z toho: 

     Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

Kód zdroja 41, resp. 72a, 72f, 72d  S1+2=07 

 

146 500 

 

155 325 

 

131 864 

 

84,90 

     Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO 

(zostatky z roku 2019,  kód zdroja 46) 

  

1 950 

 

1 950 

 

100,00 

     Výdavky podnikateľskej činnosti  KZ 71 52 500 58 208 12 097 20,78 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov 2 578 222 3 025 787 2 872 703 94,94 

Príjmy z vlastných  zdrojov RO kódy zdroja 41, 

71, 72f , 72d 

146 500 146 500 145 267 99,16 

Príjmové finančné operácie  9 411 9 411 100,00 

Príjmy z podnikateľskej činnosti  KZ 71 52 500 58 208 6 389 10,98 

Príjmy zo ŠR – podpora udržania zamestnanosti 

v MŠ, kódy zdroja 1AC1, 1AC2 

  

53 081 

 

53 081 

 

100,00 

Príjmy celkom 199 000 261 492 214 148 81,89 

 

V roku  2020 mala organizácia zriadené vo VÚB Martin tieto účty: 

1. Výdavkový účet na realizovanie rozpočtových výdavkov, 

2. príjmový účet na sústreďovanie všetkých príjmov, 

3. bankový účet školskej jedálne na sústreďovanie prostriedkov od rodičov za úhradu stravného a na 

úhradu faktúr za nákup potravín, 

4. bankový účet podnikateľskej činnosti bol zrušený ku dňu 30. 6. 2020,  

5. bankový účet sociálneho fondu tvoreného z príspevkov na tvorbu, z ktorého sa financuje čerpanie 

sociálneho fondu, 

6. depozitný bankový účet  na osobné výdavky za mesiac december. 

   

Naša organizácia mala do 31. 12. 2020  uzavretých  38 zmlúv o prenájme nebytových priestorov v čase 

mimo vyučovania, väčšinou na využívanie telocvične mimo vyučovacích hodín. Zákonné poplatky od 

rodičov sa zvýšili, a to  za školský klub detí zo 17,00 € na 22 €  a za materskú školu okrem predškolákov 

zo 14 € na 15 €  mesačne.  Režijné poplatky za stravovanie v školskej jedálni za jedno hlavné jedlo sa 

zvýšili v materskej škole z 0,10 € na 0,15 € a v základnej škole z 0,15 € na 0,35 €.  Tieto poplatky sú 

v súlade s Dodatkom č. 10 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97/2011. 

 

 Od 10. 3. 2020 zriaďovateľ nariadil prerušiť vyučovanie v materských školách a v základných školách 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane voľnočasových aktivít z dôvodu zamedzenia šírenia 

koronavírusu. Od tohto času bolo celé zariadenie zatvorené až do 1. júna. Od tohto termínu sa škola riadila 

rozhodnutiami RÚVZ v Martine a aj keď v septembri žiaci nastúpili do školy vo všetkých triedach, 

postupne s rozširovaním nákazy boli niektoré triedy zatvárané, až kým 26. októbra 2020 neprešla celá 

škola na dištančné vzdelávanie. Od 3. 11. nastúpil do školy len prvý stupeň. Počas tohto obdobia boli 



príspevky na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení určované zriaďovateľom podľa toho, 

v ktorom čase došlo k prerušeniu prevádzky z dôvodov na strane zriaďovateľa. 

 

 

3.3 Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

 
Schválený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou základnej školy, školského 

klubu detí, materskej školy a školskej jedálne,  bol upravený na 261 492 €. K 31. decembru  2020 sme 

dosiahli príjmy vo výške 214 147,60 €, čo predstavuje plnenie na 81,89  %. Ich skladba bola nasledovná: 

         

                   

Druh príjmu Skutočne prijaté príjmy 

                           v EUR 

% podiel na celkových 

         príjmoch 

Z prenajatých priestorov 11 359,12 5,30 

Za školský klub detí 31 838,59 14,87 

Za materskú školu 11 960,09 5,58 

Prostriedky z predch. rokov 9 411,26 4,39 

Za stravné – potraviny 43 102,17 20,13 

Za stravné v PČ  6 388,69 2,98 

Za stravné - réžia 41 652,63 19,45 

Z dobropisov 305,46 0,14 

Za poškodené učebnice 161,20 0,09 

Iné príjmy 4 887,00 2,28 

Podpora zamestnanosti v MŠ 53 081,39 24,79 

Spolu 214 147,60 100,00 

  

 V rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol našej 

organizácii poskytnutý finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov 

v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich 

následkov, vo výške 53 081,39 €. Príspevok bol poskytnutý za obdobie od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 na 

celkový počet podporených miest 19. Tieto prostriedky boli poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu 

vo výške 85% z uvedenej sumy a zo štátneho rozpočtu ako spolufinancovanie vo výške 15 % sumy. Tieto 

prostriedky boli súčasťou príjmov a následne po zúčtovaní so zriaďovateľom  sa stali súčasťou výdavkov. 

 

 Ostatné vyššie uvedené príjmy boli dosiahnuté vlastnou činnosťou organizácie. Najvyšší podiel na 

dosiahnutých príjmoch mal príjem za potraviny v školskom stravovaní, nasleduje príjem za réžie, poplatky 

za ŠKD, poplatky za MŠ a príjmy z prenájmu. Všetky tieto dosiahnuté príjmy boli nižšie oproti 

rozpočtovaným plánovaným príjmom z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a s tým súvisiacim 

obmedzením prevádzky ŠKD, MŠ a športových zariadení. 

 

 

3.4.  Výdavky 
 

Pôvodný rozpočet výdavkov celej organizácie zo všetkých zdrojov, ktorý bol stanovený vo výške 

2 578 222 €, bol rozpočtovými opatreniami upravený na 3 025 787  € a bol vyčerpaný z vecného hľadiska 

na  94,94 %.   

 

Vecné čerpanie  rozpočtu bolo nasledovné:                                         Podiel na čerpaní 

Mzdy a platy              1 674 882,91  €  58,30  % 

Poistné a príspevok do poisťovní      563 897,52  €                      19,63  % 

Tovary a služby         610 034,22  €                      21,24  % 

Bežné transfery          21 938,37  €    0,76  % 

Kapitálové výdavky           1 950,00  €    0,07  % 

Spolu                            2 872 703,02  €  100,00% 

 

 



Vzdelávacie poukazy 

Na vzdelávacie poukazy bol upravený rozpočet vo výške 13 171 €. Hodnota vzdelávacieho poukazu 

na rok 2020 bola stanovená na 32,00 € (3,2 € na mesiac). Dotácia bola vyčerpaná na 100%, prostriedky 

boli využité na nákup rôzneho materiálu a pomôcok na prácu v krúžkoch vo výške 8 309,90 €, na odmeny 

za vedenie krúžkov 2 861,10 € a na nákup softvéru 2000 €. 

 

Hmotné núdze 

  Rozpočet na hmotné núdze a na podporu stravovacích návykov (obedy zadarmo) bol vo výške 154 266 

€. Z pridelenej  dotácie bolo vyčerpaných 70 737,78 € na zaplatenie obedov v školskej jedálni a pre jedno 

dieťa ZŠ boli zakúpené školské potreby vo výške 16,60 €. 

 

Predškoláci 

Upravený rozpočet pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

a navštevujú našu MŠ, bol 12 349 €. Dotácia na jedno dieťa bola určená vo výške 14,394  € mesačne. 

Pridelená dotácia bola čerpaná vo výške 4 016,50 € na nákup školských potrieb a učebných pomôcok, na 

odmeny 7 052,50 € a na nákup výpočtovej techniky 1 280 €. 

 

Asistenti učiteľa 

 Na rok 2020  bol upravený rozpočet nenormatívnych prostriedkov pre 6,5 pracovných  úväzkov 

asistenta učiteľa vo výške 1 016,00 € na asistenta na kalendárny mesiac na obdobie január až december  

2020, spolu 79 248 €.  Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 

 

Reprezentačné výdavky 

Rozpočet na reprezentačné výdavky schválený vo výške 200 € bol čerpaný vo výške 191,24 € na nákup 

občerstvenia a kávy. Zvyšné prostriedky boli v súlade s pokynom zriaďovateľa použité na krytie bežných 

výdavkov. 

 

Kapitálové výdavky 

Pridelená dotácia na kapitálové výdavky schválená záverečným účtom za rok 2019 vo výške 2 652,96 

€ bola čerpaná na nákup interaktívnej tabule vo výške 1 950 €. Zvyšok vo výške 702,96 bol na žiadosť 

organizácie preklasifikovaný na bežné výdavky. 

 

Lyžiarsky kurz 

Nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarsky kurz pre žiakov druhého stupňa boli pridelené vo 

výške 10 650 €, t. j. po 150 € pre 71 žiakov. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 43 žiakov, avšak z dôvodu 

koronavírusu bol LK ukončený predčasne. Vecné čerpanie bolo 5 418 €. Nevyčerpané prostriedky vo 

výške 5 232 € boli vrátené na účet zriaďovateľa v stanovenom termíne a o túto sumu bol rozpočet 

upravený na 5 418 €. 

 

Škola v prírode 

Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode pre žiakov prvého  stupňa boli pridelené vo 

výške 9 200 €, t. j. po 100 € pre 92 žiakov. Škola v prírode z dôvodu koronavírusu nebola organizovaná 

a celá suma bola vrátená zriaďovateľovi. Následne bol rozpočet upravený na 0,00 €. 

 

Príspevok na učebnice 

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup učebníc vo výške 19 484 € boli vyčerpané  v plnej  výške 

na učebnice podľa pokynov a zoznamu zverejnených na stránke MŠ SR.  

 

Účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – na havárie školských objektov 

Na základe žiadosti boli našej organizácii pridelené účelové prostriedky na akciu „Odstránenie 

havarijného stavu sociálnych zariadení pre deti MŠ“ vo výške  8 084 €.  Z uvedených prostriedkov boli 

obnovené sociálne zariadenia v 1. triede B pavilón prízemie.   

V novembri boli na havárie pridelené nové prostriedky na akciu „Odstránenie havarijného stavu 

sociálnych zariadení pre deti MŠ“ vo výške  11 864 €. Práce sa realizovali v 5. triede A pavilónu. 

 



Projekt Podporujúce profesie v edukácii detí a žiakov 

Škola sa zapojila do projektu na vytvorenie inkluzívneho tímu a od septembra 2020 zamestnala 

postupne troch pedagogických asistentov, školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. 

V zmysle podmienok projektu Metodicko-pedagogické centrum refunduje škole osobné náklady na týchto 

zamestnancov. Za tri mesiace organizácia takto získala 13 482,92 €. Zmluva s MPC je uzatvorená do 31. 

8. 2022. 

 

Návratná finančná výpomoc MF SR 

Zriaďovateľ pridelil našej organizácii prostriedky z návratnej finančnej výpomoci MF SR vo výške 

47 613 € na bežné výdavky školského klubu detí a školskej jedálne. Tieto prostriedky boli použité na mzdy 

v ŠKD vo výške 16 614,78 €, na mzdy v ŠJ 24 950,58 €, na inštaláciu panik-tlačidla a servis a opravu 

elektronického zabezpečovacieho systému 2 788,68 €, na zabezpečovací systém v kuchyni 1 003,80 €, na 

nákup materiálu na opravy a udržiavanie v ŠJ 1 888,62 €, na deratizáciu a na vývoz a zneškodnenie 

odpadu 366,54 €. 

 

Finančné prostriedky z titulu vplyvu pandémie COVID 

Zo zdrojov štátneho rozpočtu boli našej organizácii poskytnuté finančné prostriedky na prenesené 

kompetencie  na krytie zvýšených výdavkov priamo implikovaných pandémiou COVID. Pridelená dotácia  

43 378 bola vyčerpaná na zaplatenie odmien zamestnancom vo výške 18 165,05 € a na nákup dezinfekcie, 

čistiacich prostriedkov, dávkovačov, ochranných pomôcok, papierových kotúčov vo výške 25 212,95 €. 

 

Ostatné bežné výdavky 

Okrem rekonštrukcií sociálnych zariadení v MŠ financovaných z havarijného fondu zriaďovateľa, sme 

z nášho rozpočtu financovali rekonštrukciu sociálneho zariadenia pri 2. triede v A pavilóne v hodnote 

13 955,05 € a opravu strechy, ktorá bola v havarijnom stave nad A pavilónom, vo výške 23 427,36 €.  Na 

opravu vchodových prestrešení nad všetkými vchodmi do MŠ sme dali 5 580 €. V súvislosti s nešťastím 

na základnej škole vo Vrútkach z júna tohto roku, kedy učiteľov a žiakov ohrozoval ozbrojený útočník, 

sme celú školu zabezpečili inštalovaním tzv. panik tlačidla, úpravou zámkov v triedach a výrobou 

špeciálnych kľúčov a investovali sme  do elektronického vrátnika v MŠ a elektronického 

zabezpečovacieho systému  v celom zariadení celkom 9 953,08 €. 

Sociálne zariadenia sme rekonštruovali aj v budove základnej školy, a to na dvoch poschodiach 

súčasne vo výške 37 079,06 €. Na interiérové vybavenie (nový nábytok do kabinetov, školské stoličky, 

zriadenie čitateľského kútika, koberce do tried) sme vynaložili 13 354,78 €. Nakúpili sme výpočtovú 

techniku (počítače, interaktívne tabule, dataprojektory a materiál k nim) v hodnote 22 757,80 €. 

V rámci dohodovacieho konania boli škole pridelené normatívne finančné prostriedky na náklady 

spojené s prevádzkou školských bazénov  vo výške 15 000 €. Z týchto prostriedkov bola financovaná 

rekonštrukcia rozvodov vody, oprava vzduchotechniky a odstránenie závad na elektrickej inštalácii 

v hodnote 11 567,64 € a odborné prehliadky a revízie v hodnote 3 432,36 €. 

 

 

Percentuálny podiel jednotlivých zdrojov financovania všetkých vecných výdavkov organizácie  k 31. 

12. 2020 bol nasledovný:  

Štátny rozpočet + ESF    1 928 327,79 € 63,66  %  

Rozpočet zriaďovateľa       798 465,00 € 33,49  % 

Vlastné zdroje z činnosti školy                      145 910,23  €   2,85  % 

Spolu                          2 872 703,02  €           100,00 % 

3.5. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky  

 

 Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom účtov zriaďovateľa 

na výdavkový účet školy a na účet školského stravovania. Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

zriaďovateľa boli poskytované mesačne vo výške 1/12-tiny upraveného rozpočtu, okrem mesiacov jún a 

júl, kedy bola dotácia na originálne kompetencie rozdelená na dve časti. Dotácie na vzdelávacie poukazy 

boli poskytnuté na šesť mesiacov, dotácie na asistentov učiteľa – nenormatívne na štyri mesiace, dotácie 

na predškolákov a na stravovanie žiakov a predškolákov na osem mesiacov a štyri mesiace. Účelové 



prostriedky boli poskytnuté jednorazovo v plnej sume. Poskytnutie a použitie dotácií je uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

 

 

Druh dotácie Zdroj 
Poskytnuté 

dotácie k 31. 12. 
2020 

Čerpanie 
dotácie 

 k 31. 12. 2020 
Zostatok 

Dátum 
vrátenia 

Bežné výdavky   
- prenesené kompetencie 

Štátny rozpočet          1 610 817,10     1 610 817,10    
  

Bežné výdavky  
– vzdelávacie poukazy 

Štátny rozpočet               13 171,00          13 171,00    
  

Bežné výdavky  
– asistenti učiteľa 

Štátny rozpočet               79 248,00          79 248,00    
  

Bežné výdavky 
 - odchodné 

Štátny rozpočet                2 909,00           2 909,00    
  

Bežné výdavky  
– škola v prírode 

Štátny rozpočet                9 200,00  
                  

0,00    
   9 200,00  

26.10.2020 

Bežné výdavky  
– lyžiarsky kurz 

Štátny rozpočet               10 650,00           5 418,00     5 232,00  
31.03.2020 

Bežné výdavky 
 – príspevok na učebnice 

Štátny rozpočet               19 484,00          19 484,00    
  

Bežné výdavky  
- predškoláci 

Štátny rozpočet               12 349,00          12 349,00    
  

Bežné výdavky - Projekt  
MPC Podporujúce 
profesie 

Štátny rozpočet 
+ EÚ   

     13 482,92  
       

   13 482,92      

Bežné výdavky  
- hmotné núdze 

Štátny rozpočet 
             

  112 827,20  
         

 70 754,38  

 42 056,22  31.12.2020 

           
16,60  17.03.2020 

Bežné výdavky - projekt 
Podpora zam. v MŠ 

Štátny rozpočet 
+ EÚ 

         
  53 081,39          53 081,39      

Bežné výdavky  
- finančná výpomoc 

Štátny rozpočet                 
 47 613,00          47 613,00      

Bežné výdavky 
 - originálne kompetencie 

Zriaďovateľ               
 778 517,00        778 517,00      

Bežné výdavky 
 - havárie školských 
objektov 

Zriaďovateľ                 
 19 948,00          19 948,00      

Bežné výdavky  
- vlastné zdroje 

Vlastné zdroje              
  151 885,73        131 863,49   20 022,24  31.12.2020 

Bežné výdavky  
- vlastné zdroje z PČ 

Vlastné zdroje 
          12 096,74      

Kapitálové výdavky  
- vlastné zdroje KZ 46 

Vlastné zdroje                
    1 950,00            1 950,00      

Spolu Všetky zdroje          2 937 133,34    2 872 703,02  76 527,06    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

 

V zmysle Vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z.z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch nášho 

hospodárenia a financovania prenesených kompetencií, resp. nenormatívnych štátnych prostriedkov   za 

obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nasledovne: 

 

 

 

 

5. 

Podnikateľská činnosť školy 

 

Ukazovateľ 

 

 

Číslo riadku 

Celkové zdroje 

k 31.12.2020 

Vecné čerpanie  

k 31.12.2020 

  € € 

ZDROJE  FINANCOVANIA spolu (002+021 až 027) 1 1 759 792 1 759 792 

Prostriedky zo ŠR v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ (003+017) 2 1 731 047 1 731 047 

Bežné výdavky spolu (004+008) 3 1 731 047 1 731 047 

Normatívne (005+006+007) 4 1 610 817 1 610 817 

Mzdy a poistné 5 1 350 884 1 350 884 

Prevádzka 6 259 933 259 933 

Na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia 7   

Nenormatívne (súčet 009 až 016) 8 120 230 120 230 

Odchodné 9 2 909 2 909 

Lyžiarsky kurz 10 5 418 5 418 

Na asistentov učiteľa 11 79 248 79 248 

Učebnice 13 19 484 19 484 

Sociálne znevýhodnení 14   

Škola v prírode 15   

Vzdelávacie poukazy 16 13 171 13 171 

Kapitálové výdavky (súčet 018 až 020) 17   

Rekonštrukcia školských objektov 18   

Riešenie havarijných situácií 19   

Rozvojové projekty 20   

Prostriedky z rozpočtov obcí 21 200 200 

Prostriedky od iných osôb za prenájom priestorov 22 11 359 11 359 

Zisk z podnikateľskej činnosti 23 3 703 3 703 

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 24   

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od rodičov 25   

Príspevky a dary 26   

Iné zdroje 27 13 483 13 483 



Škola ukončila podnikateľskú činnosť k 31. 12. 2019. V roku 2020 boli vysporiadané záväzky 

a pohľadávky, ktoré prešli do tohto roku a prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po 

zdanení vo výške 3 703,21 € boli prevedené ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti. 

 

 

6.  Medziročné porovnanie upravených rozpočtov výdavkov a skutočne dosiahnutých 

príjmov za roky 2019 a 2020 
 

 
Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu Upravený 

rozpočet 

2019 

Upravený 

rozpočet 

2020 

Index 

rastu 

2020/2019  
 € €  

A. Bežné výdavky 
Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom 

OÚ Žilina spolu, kód zdroja 111 

 

1 653 685 

 

 

1 743 396 

 

 

1,05 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 

 

1 450 449 

 

1 610 817 

 

1,11 

Z toho 
A.1.1. Normatívne osobné výdavky 

 

1 280 353 

 

1 350 884 

 

1,06 

A.1.2. Normatívne prevádzkové výdavky 170 096 259 933 1,53 

A.2. Nenormatívne (účelové) spolu: 113 236 132 579 1,17 

Z toho: 

A.2.1. Vzdelávacie poukazy 

 

14 854 

 

13 171 

 

0,89 

A.2.2. Sociálne znevýhodnení 200 0 0 

A.2.3. Odchodné 5 596 2 909 0,52 

A.2.4. Asistent učiteľa 60 984 79 248 1,30 

A.2.5. Mimoriadne výsledky žiakov 0 0 0 

A.2.6. Príspevok na učebnice  3 150 19 484 6,19 

A.2.7. Predškoláci 10 943 12 349 1,13 

A.2.8. Škola v prírode 6 900 0 0 

A.2.9. Lyžiarsky výcvik 6 900 5 418 0,79 

A.2.10. Príspevok na rekreačné poukazy 3 709 0 0 

B. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na 

hmotné núdze – kód zdroja 111 
 

81 334 

 

154 266 

 

1,90 

C. Projekt s MPC Podporujúce profesie  13 483  

D. Projekt Podpora zamest. V MŠ  53 081  

E. Návratná fin. výpomoc MF SR  47 613  

F. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa 

Kód zdroja 41,46  S=04 

 

825 019 

 

798 465 

 

0,97 
V tom: 

F.1. Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve – 

normatívne 

 

770 370 

 

778 517 

 

1,01 

F.2. Účelové výdavky a havárie školských objektov 43 381 19 948 0,46 

F.3 Kapitálové výdavky 11 268 0 0 

G. Výdavky z vlastných zdrojov RO 288 146 157 275 0,55 
G.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO + darovacie 

Kód zdroja 41, 46, 72a, 72f    S=07        

 

287 370 

 

155 325 

 

0,54 

G.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO 

Kód zdroja 41,46    S=07  

 

776 

 

1 950 

 

2,51 

H.Výdavky z podnikateľskej činnosti – KZ 71 59 505 58 208 0,98 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov (A až H) 2 817 689  3 025 787  1,07 

Príjmy z vlastných  zdrojov RO - skutočnosť 268 377 214 148 0,80 

 
 



 Pre posúdenie rozpočtov v roku 2019 a 2020 je relevantné porovnanie normatívnych príspevkov, a to 

ako na prenesené kompetencie, tak na originálne kompetencie. Ostatné prostriedky (nenormatívne, vlastné, 

účelové, rôzne projekty) sú pohyblivé podľa aktuálnej situácie a dosiahnutých výkonov. Index rastu 

prenesených kompetencií 1,11 poukazuje na to, že rozpočet 2020 bol vyšší o 11% oproti rozpočtu 2019, čo 

bolo zapríčinené nárastom počtu žiakov v školskom roku 2019/2020. Naproti tomu rozpočet na originálne 

kompetencie bol vyšší len o 1 %, hoci došlo k nárastu žiakov oproti minulému obdobiu, čo bolo zapríčinené 

nižším normatívom na žiaka v ŠKD a na potenciálneho stravníka v roku 2020 oproti roku 2019. 

 

 

 

 

Prehľad skutočne získaných príjmov 
 

  

Druh príjmu Rok 2019 Rok 2020 Index rastu 

€ € 

Z prenajatých priestorov 26 867 11 359 0,42 

Za predaj výrobkov, tovarov 37 161 4,35 

Za školský klub detí 44 798 31 839 0,71 

Za materskú školu 17 457 11 960 0,69 

Podnikateľská činnosť 66 677 6 389 0,10 

Iné príjmy 4 541 4 887 1,08 

Z dobropisov 356 306 0,86 

Za stravné a réžie 102 239 84 755 0,83 

Z predch.rokov 5 405 9 411 1,74 

Projekt Podpora zamest.MŠ  53 081 0 

Spolu 268 377 214 148 0,80 

 

 
 

Z celkového porovnania rozpočtov rokov 2018 a 2019 na základe indexu rastu vyplýva, že  

v roku 2019 boli dosiahnuté príjmy na úrovni 80 % z  predchádzajúceho roka. Ak zo sumy vyčleníme 

podporu zamestnanosti v MŠ, čo je príjem zabezpečený štátom, skutočne dosiahnuté príjmy boli vo 

výške 161 067 € a tvorili len 60 % vlaňajších príjmov. Zníženie bolo spôsobené výpadkom príjmov 

z dôvodu koronavírusu. 

 

 

 

 

 

7.  Záver 
 

 

Prostriedky štátneho rozpočtu prideľované normatívne boli pridelené pri základnom rozpise 

podľa výkonových ukazovateľov. Zriaďovateľ si v tomto roku neponechal žiadnu zákonnú rezervu 

z normatívne pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu.  

 

Od 1. januára 2020 sa štatutárnym zástupcom školy stala Mgr. Eva Královancová. Počas jej PN 

od 9. marca do 25. marca ju zastupovala Mgr. Jana Daníčková – zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň. 

Po odvolaní Mgr. Královancovej z funkcie riaditeľky bola v dňoch 26. a 27. marca štatutárom 

Mgr. Iveta Šenšelová – zástupkyňa pre MŠ. 

Po jej vzdaní sa funkcie bola poverená riadením školy od 28. marca 2020 až do vymenovania 

nového riaditeľa po výberovom konaní Mgr. Lucia Smiková. 



Na základe nového výberového konania bola dňom 22. júna 2020 vymenovaná za riaditeľku 

školy Mgr. Renáta Mračková. 

 

Rok 2020 bol pre našu školu veľmi turbulentný. Od 1. apríla mala škola nadstav zamestnancov. 

Z tohto dôvodu bol s prebytočnými zamestnancami rozviazaný pracovný pomer, z nich niektorí sa 

odvolali a začali sa súdne procesy, ktoré môžu mať finančné dopady na organizáciu v budúcich 

rokoch. Zodpovednosť za nadstav zamestnancov je v štádiu vyšetrovania. 

 

Vplyv koronakrízy sa odzrkadlil v znížených vlastných príjmoch (prenájmy, poplatky od 

rodičov), ktoré sa snažil zriaďovateľ kompenzovať finančným príspevkom z návratnej finančnej 

výpomoci MF SR vo výške 47 613 €. Z havarijného fondu zriaďovateľ vyčlenil 19 948 € na 

odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v materskej škole. Do budúceho obdobia zostáva 

zrekonštruovať sociálne zariadenia ešte pri dvoch triedach. 

 

Zo štátneho rozpočtu v rámci projektu Podpora udržania zamestnanosti v materských školách 

boli našej organizácii zrefundované výdavky na mzdy vo výške 53 081 €, taktiež zo štátneho rozpočtu 

boli škole pridelené finančné prostriedky na zvýšené výdavky priamo súvisiace s pandémiou vo výške 

43 378 €, na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ (prenesené kompetencie)  8 914 €, na zakúpenie 

výpočtovej techniky na zabezpečenie dištančného vzdelávania 6 051 €  a zo sociálnej poisťovne 

vrátenie poistného za zamestnávateľa vo výške 36 009,73 €.  

 

Len vďaka týmto finančným injekciám škola mohla zvládnuť organizáciu vyučovania počas 

koronakrízy, odmeniť zamestnancov za prácu v sťažených  podmienkach a ukončiť rok 2020 bez 

dlhov. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


