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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach materskej školy za školský rok 2017/2018 
 

 

I.  

a)       Základné údaje   

 

 

Názov školy  Materská škola  

Adresa  školy Šťastná 26, 821 05 Bratislava 

Telefónne číslo  02/43424791,   0911 910 385 

Faxové číslo  02/43424791 

Internetová adresa školy  www.stastik.sk 

Elektronická adresa školy helena.fajtova@gmail.com 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

Vedúci zamestnanci materskej školy 
 

 

Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 

Riaditeľ materskej školy  Helena Fajtová     –––––- 

Zástupca riaditeľa  Viera Hanczková  

Zástupca riaditeľa pre elok  triedy   

Zástupca riaditeľa pre elok. triedy   

Vedúce školskej jedálne  Katarína Kostelníková  

 

 

Údaje o rade školy  

 

Termín ustanovenia rady školy   ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Ing.Jarmila Odorová Za rodičov 

Podpredseda rady školy  Adriana Záškvarová Za  pedagogických zamestnancov 

Členovia Ľubica Pilátová Za pedagogických zamestnancov 

Zapisovateľ Františka Gregorcová Za rodičov 

 Ing.Katarína 

Šušolová 

Za rodičov 

 Ľubica Jablonská Za rodičov 

 Katarína 

Kostelníková 

Za nepedag.zamestnancov 

 Mgr. Martin Pener Delegovaný za zriaďovateľa 

 Mgr.Petra 

Palenčárová 

Delegovaný za zriaďovateľa 

 PaedDr.Mária 

Barancová 

Delegovaná za zriaďovateľa 

 Ing.Slavomír Drozd Delegovaný za zriaďovateľa 

Počet zasadnutí  v šk. roku 4 x  
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Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

Rada školy  Ing. Jarmila Odorová 

Metodické združenie Viera Hanczková 

OZ Šťastík In. Jarmila Odorová 
 

 

b)     Údaje o počte detí (fyzický stav k 15. 9.) 

 
 Počet 

tried 

Počet detí 

spolu 

 Z toho 

začlenené 

Z toho počet  

predškolákov 

Počet detí 

s OPŠD 

 Materská škola   6 126 126       43 7 
 El. triedy      

 El. triedy ....................................      

 El. triedy    

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

     

Spolu:      

 

 

c)     Údaje o počte zapísaných detí  

 

Celkový počet zapísaných ( máj)  109 

Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení) 7 

 

 

d. 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Výchova a vzdelávanie sa realizuje  podľa školského vzdelávacieho programu Šťastík 

vypracovaného v zmysle platnej legislatívy pre predprimárne vzdelávanie. Je vypracovaný 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona  č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Postupujeme podľa nového  programového dokumentu - Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách./september 2016/Pri tvorbe 

školského vzdelávacieho programu sme vychádzali z vlastných podmienok Zameranie 

školského vzdelávacieho programu je na enviromentálnu výchovu. 

Dieťa po ukončení materskej školy bude mať predpoklady na rozvoj základných cieľov 

jednotlivých  vzdelávacích oblastí tohto programu.  

 

1. Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces: 

Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia 

 

 Hlavným cieľom bolo rozvinutie komunikačných kompetecií dieťaťa vo všetkých 

jazykových rovinách. Učiteľka využívala veľa detskej literatúry, ktorá slúžila ako 

jazykový vzor. Prispievala k rozvoju reči hovorenou aj písanou podobou jazyka. 

V hovorenej reči sme sa zamerali na správnosť  požiadaviek na spisovné vyjadrovanie. 

V písanej reči sa kládol dôraz na skúmanie, objavovanie a chápanie. 
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2. Matematika a práca s informáciami 

 

 Prostredníctvom tejto oblasti bolo poskytnúť deťom základy matematických 

a informatických poznatkov a zručností, ktorými sa ďalej rozvíja matematické myslenie 

a kompetencie potrebné na vzdelávanie na vyšších stupňoch..Učiteľka sa snažila hravou 

formou o to, aby deti získali nové vedomosti v podoblastiach: čísla  a vzťahy, geometria, 

logika, práca s informáciami. 

  

3. Človek a príroda 

 

 Hlavným cieľom bolo viesť deti k vyjadrovaniu predstáv o predmetoch, javoch, 

situáciách v podoblastiach – vnímanie prírody, rastliny, živočíchy, človek, neživá príroda, 

prírodné javy. 

 

 

4.Človek a spoločnosť 

 

 Hlavným cieľom bolo viesť dieťa k základnej orientácii v spoločenskom prostredí na 

základe prirodzenej detskej zvedavosti. Podoblasť Orientácia v čase je zameraná na 

oboznámenie sa s režimom dňa, deti sa oboznamujú s časovým úsekom týždňa, mesiaca, 

roka. Podoblasť orientácia v okolí, geografia okolia, história okolia a národné povedomie  

sa sústreďujú na poznávanie, mesta, svojho okolia. Podoblasť dopravná výchova sa 

zameriava na poznávanie pravidiel cestnej dopravy, na základe didaktickej hry, poznatkov 

detí,  zážitkového učenia a rozhovoru. 

Časť prosociálna výchova, podoblasť  - ľudia v blízkom a širšom okolí, vedie deti 

k fungovaniu sociálnych zručností medzi vrstovníkmi. Podoblasť základy etikety vedie 

deti k dodržiavaniu základných pravidiel slušnosti. Podoblasť ľudské vlastnosti  a emocie, 

sme sústreďovali vnímanie detí v pozitívnych a negatívnych situáciách, pričom učiteľka 

bola vzorom pozitívneho správania. 

 

5 Človek a svet práce 

 

 Hlavným cieľom bolo utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa počas dňa ako sú 

sebaobslužné návyky, grafomotorické predispozície, činnosti v materskej škole a bežné 

úkony v domácnosti. Členenie vzdelávacej oblasti: materiály a ich vlastnosti, 

konštruovanie, užívateľské zručnosti,  technológie výroby, remeslá a profesie. Všetky 

tieto zručnosti predstavovali úvod do sveta práce. 

 

6. Umenie a kultúra 

 Táto vzdelávacia oblasť má dve časti hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. Hlavným 

cieľom hudobnej výchovy bolo rozvíjať hudobné zručnosti,schopnosti a návyky u detí, 

ktoré sú základom pre ďalšie plnohodnotné vnímanie hudby. Využívali sme rytmické 

činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, hudobno-pohybové, hudobno-

dramatické a percepčné činnosti – počúvanie hudby. 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy bolo primerane veku dosiahnuť hravou výtvarnou 

formou vyjadriť svoje pocity, fantáziu. Realizovali sa v podoblasti výtvarné činnosti 
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s tvarom na ploche, výtvarné činnosti s tvarom v priestore, s farbou, spontánny výtvarný 

prejav, medzizmyslové vnímanie a vnímanie umeleckých diel. 

 

7. Zdravie a pohyb 

Hlavným cieľom bolo poskytovať deťom základné íinformácie o telesných cvičeniach 

a viesť dieťa k základným pohybovým schopnostiam a zručnostiam. V troch 

podoblastiach sme deti viedli k zdraviu a zdravému životnému štýlu, k hygiene  

a sebaobslužným činnostiam, k pohybu a telesnej zdatnosti. 

 

 

Činnosti vyžadujúce si zlepšenie:  

podporovať individuálnu spôsobilosť dieťa, 

Chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, 

Identifikovať dieťa so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečiť 

asistenta alebo ďalšie poradenské služby  

 

 

 

Krúžková činnosť materskej školy  
 
 

 

 
Cudzí jazyk 
 

 Anglický jazyk Počet detí ................... jazyk Počet detí 

 MŠ     Áno                                  65      -    - 

 

 

Nadštandardné aktivity materskej školy  

 

 

Tanečný krúžok Slnečnica 

Spevácky krúžok Škovránok 

Kurz lyžovania, Kurz plávania 

Kurz korčuľovania, Kurz tenisu 

Tvorivé dielničky,  fotbal, 

Škola v prírode 

Envirokone – manželia Chodilovci 

Motýlia záhrada- život motýľov zblízka 

Divadlá, kiná 

Výlety, Exkurzie  
 

 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

  Priemerná dochádzka  

 MŠ  Šťastná 88,23 
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Účasť materskej školy na súťažiach: 
 

Detská miniolympiáda v spolupráci so Športovým ružinovským klubom. 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Bratislava – výstava detských prác – téma jar, 

jeseň, zima   

Čáry – máry – výtvarná súťaž 

 

 

f.) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

 

Štátny vzdelávací program  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

Školský vzdelávací  program Šťastík  

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD v MŠ 
 

 

 

g.) Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
 

Pedagogickí 

zamestnanci 

školy 

Z toho  

začínajúci ped. 

zam. 

Z toho 

samostatní ped. 

zam. 

Z toho 

zamestnanec s I. 

atestáciou 

Z toho 

zamestnanec s II. 

atestáciou 

12 1 8 3 0 

     

     

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  

      roku  

        

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávajúcich 

sa 

  

Prípravné atestačné vzdelávanie 2 

Aktualizačné vzdelávanie – Revízia obsahu 

predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie 

a pohyb 

  

1 

Aktualizačné vzdelávanie - Práca v digitálnom svete 3 

Aktualizačné vzdelávanie -   

2 

Aktualizačné vzdelávanie  - Integrácia digitálnych 

technológií do predškolského kurikula 
 

 

3 

 

 

 

i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

 

- Vianočné vystúpenie pre seniorov v doliečovacom zariadení    kaštieľ – Prievoz  
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- Vianočné vystúpenie detí s programom v materskej škole a v Cultuse  Kaštielska  

- prezentácia materskej školy  v TV Ružinov 

- One, two, three – prezentácia anglických piesní v Cultuse Ružinov 

- Účasť na výtvarných súťažiach  poriadaných SPPV  Bratislava 

- Čáry máry – účasť a ocenenie  na  4. ročníku súťaže výtvarnej tvorby detí MŠ Ružinova 

- web stránka www.stastik.sk 

  

 

*  Aktivity organizované materskou školou: 

 

Kurz korčuľovania v spolupráci s RŠK 

Kurz plávania v spolupráci  s RŠK 

Kurz lyžovania v spolupráci s RŠK a CK AZAD 

Kurz tenisu v spolupráci s Tenisovou školou Alexandra Sabolová 

Jesenná brigáda v školskej záhrade v spolupráci s rodičmi  

Tekvicová slávnosť v spolupráci s rodičmi v školskej záhrade 

Deň zdravej výživy v MŠ 

Projekt „ Enviromentálna výchova pre deti predškolského veku“   -  4x do roka 

Vianočný bazár, Vianočná kapustnica spolu s rodičmi, vianočné besiedky v každej triede 

Pečenie medovníčkov v spolupráci s rodičmi 

Návšteva základnej školy Mierová a Bachova 

Otvorené hodiny  pre rodičov – 2 x ročne – Kurz anglického jazyka, Spevácky krúžok 

Škovránok, Tanečný krúžok Baby Time, Tvorivé dielničky  

Fašiangový karneval 

Beseda  s knihovníčkou na tému – Kniha – priateľ človeka  pri príležitosti  mesiaca knihy 

Veľkonočné radovánky- hľadanie veľkonočných vajíčok v záhrade MŠ 

Deň zeme – výsadba nových stromčekov v záhrade 

Besiedky ku Dňu matiek vo všetkých triedach 

Zábavné dopoludnie so Šašom Marošom  pri príležitosti  Dňa detí 

Koncoročné výlety na Červený Kameň 

Škola v prírode  pre 5 – 6 ročné deti v spolupráci  s CK AZAD  v Zuberci 

Koncoročné výlet – vyhliadková plavba loďou na Devín 

Vystúpenie folklórneho súboru Trávniček 

Deň otcov – kultúrny program a grilovačka v školskej záhrade 

Rozlúčkové dopoludnie s predškolákmi 

Vláčik Prešporáčik – vyhliadková jazda bratislavským vláčikom 

Sférické kino  

Divadelné predstavenia počas celého roka, kúzelník, iluzionista 

 

 

 

 Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila: 

 

 Poníkovo - 

 Deň zeme,  

 Miniolympiáda v spolupráci s RŠK 

 Exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej – jeseň 2017 na jablká a jar  2018 na jahody 

 Výtvarná súťaž Čáry máry, získali sme popredné ocenenia pod vedením Ing. Krkoškovej 

 OLOmánia 

 

http://www.stastik.sk/
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j) Projekty, do ktorých je materská škola zapojená:  

 

 

 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

Medvedík Nivea Beiersdorf Slovakia s.r.o September2017 Jún 2018 

Dorotka a jej priatelia Slovenský Červený kríž Október 2017 Jún 2018 

Dajme spolu gól Športový klub Slovan September 

2017 

Jún 2018 

    

 

 

 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI  
        

V školskom roku 2017/2018 nebola v Materskej škole Šťastná 26 vykonaná  inšpekcia 

Štátnou školskou inšpekciou.      

       

 

 

I.  

II. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

 

Stav a využitie vnútorných priestorov školy je vo vzťahu k počtom detí a potrebám 

detí využitý na 100%. Chýba nám priestor na cvičenie, potrebovali by sme telocvičňu. Triedy 

aj interiér je udržiavaný v rámci možností a finančných zdrojov. Od 1.1.2010 sme 

samostatnou materskou školou a podarilo sa nám urobiť veľa práce na údržbe a opravách 

školy tak, aby sme nielen interiér modernizovali ale  hlavne  aby bol bezpečný pre deti. 

V troch triedach máme priestranné herne a veľké spálne, ktoré spĺňajú bezpečnostné 

a hygienické požiadavky. V dvoch triedach skladáme ležedlá na odpoludňajší odpočinok detí, 

čo je dosť negatívne z hľadiska priestoru. V rámci školy máme samostatnú jedáleň a vlastnú 

plynovú kotolňu. 

 Exteriér MŠ tvorí veľká udržiavaná záhrada s listnatými a ihličnatými stromami, 

s preliezkami, pieskoviskom- v roku 2016 sme vymenili piesok, dokúpili malé preliezky, 

urobili sme nové tienenie pieskoviska, záhrada  poskytuje deťom  realizáciu všetkých 

organizačných foriem a zároveň aj využitie pri spoločných akciách rodičov. 

Podarilo sa nám z rozpočtu   zakúpiť nerezový riad, dovybaviť kuchyňu ŠJ MŠ pohármi, 

taniermi a táckami,   zakúpili sme nový nábytok, koberce,   zakúpili učebné pomôcky, hračky,  

lego. Dbali sme, aby boli dodržané podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove  a každodennej činnosti.  

  

 

 

m)    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti    

          materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za    

          predchádzajúci   kalendárny rok) 

 - prikladám ako prílohu 
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n)     Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na         

           príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 Východiskom pre tvorbu vlastných cieľov v školskom roku boli všeobecné ciele 

uvedené v štátnom vzdelávacom programe rozpracované v našom školskom vzdelávacom 

programe Šťastík. 

Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, predškolskú výchovu chápať 

ako výchovu pre život ako sociálnu potrebu dieťaťa v záujme plnenia deklarácie práv dieťaťa 

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie 

- dbať na vytváranie pozitívnej psychosociálnej klímy a atmosféry v materskej škole 

- zvyšovať zaškolenosť detí, pripraviť   deti na vstup do 1 ročníka ZŠ 

- poskytovať kvalitnú výchovu všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia 

rodiny 

- venovať pozornosť nadaným a talentovaným deťom 

- modernizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, dokúpiť literatúru – detskú aj 

pedagogickú, lego,  interaktívnu tabulu 

- rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom 

- zvyšovať odborný rast zamestnancov  

 

 

o.) Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 

* dobré výsledky: 

- kvalitná pripravenosť  detí do základnej školy,  spolupráca  so ZŠ  

- spolupráca s rodinou a ostatnými organizáciami 

- vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelávanie, pedagogické stratégie, metódy a formy 

- vzdelávacie aktivity  - krúžková činnosť 

- dobrá vybavenosť výtvarným a pracovným materiálom 

- kvalitné priestorové a materiálno-technické podmienky, pekný školský areál 

- obnovenie interiéru  

- úspechy detí v rôznych akciách na verejnosti, v súťažiach 

- pozitívna klíma v škole – ochota pomôcť 

 

 

* nedostatky vrátane návrhov opatrení 

 

- dovybavenie kuchyne ŠJ MŠ – poličky, chladnička 

- modernizovať výchovno-vzdelávaciu prácu – budovanie knižnice s aktuálnou literatúrou 

a novou legislatívou 

- zabezpečovať kvalitnejšie informácie pre zamestnancov školy – kontinuálne  vzdelávanie,  

- nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov a nepedagogických 

zamestnancov /chýbajúce kuchárky – personál/ 

- chorobnosť zamestnancov PN,OČR a tým súvisiace delenie detí – do iných t 
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II.   

 Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

-   Psychohygienické podmienky boli primerane zabezpečované pre deti aj zamestnancov 

školy 

- klíma školy je priaznivá, sme otvorená škola pre deti a rodičov 

- vzájomné vzťahy medzi-  učiteľ-dieťa- rodič sú motivujúce, založené na dôvere  

- dobrá úroveň vďaka rámcovému usporiadaniu dňa a rozvrhnutiu výchovno-vzdelávacej 

práce, striedanie pohybových  a iných aktivít, krúžkovú činnosť sme mali poobede, aby 

nenarúšala výchovnú činnosť doobeda 

Vzdelávacie aktivity sa striedali s pobytom vonku a s činnosťami zabezpečujúcimi 

životosprávu 

- zohľadnené boli vnútorné aj vonkajšie podmienky školy a pripomienky rodičov 

- realizácia pitného režimu prostredníctvom ŠJ MŠ – dokúpenie džbánov a sklenených 

pohárov do jednotlivých tried, dokúpili sme na šk. dvor pitnú fontánku pre deti, 

propagovali sme zdravú stravu, organizovali sme ochutnávku ovocia, nátierok, mliečnych 

výrobkov  

 

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

- materská škola sa zapájala do rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí,  

- mediálne sa prezentovala v TV Ružinov 

- pozitívne sa zviditeľnovala na verejnosti aj prostredníctvom svojej webovej 

stránky 

- v odpoludňajších hodinách sme mali bohatú krúžkovú činnosť 

- zapájali sme sa do zberu PET fliaš, zberu papiera 

 

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

- pri aktivitách a spoločných podujatiach – kooperácia školy s rodičmi –  

rodičovské združenia, otvorené hodiny 2x do roka z krúžkovej činnosti, výlety, 

besiedky, prednášky, besedy, zápis detí do ZŠ, významné podujatia 

- poskytovanie informácií rodičom v rámci konzultačných hodín  o dianí v škole 

a rozvoji ich dieťaťa   

- spolupráca pri eliminácií porúch detí vo výbere pediatra, logopéda, školského 

psychológa a iného špecialistu - stomatológ 

- zabezpečenie osvety v rámci prevencie čistých a zdravých zúbkov – návšteva 

stomatológa v MŠ 

 

 

 

d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

- neustále vytvárame kvalitné prostredie  a podmienky pre zdravý vývin dieťaťa 

prostredníctvom projektov, fondov,  grantov – počítačová gramotnosť,    

- využívame manažérske  schopnosti riaditeľa školy spolu s pedagogickými 

zamestnancami a rodičovskou verejnosťou  v prospech detí a rozvoju školy 

- spolupracujeme s Radou školy na konkrétnych dôležitých bodoch, ktoré je 

potrebné riešiť v rámci financovania, plánov do budúcnosti i koncepcie školy 
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- efektívne spolupracujeme s OZ Šťastík, ktoré nám prostredníctvom rodičov 

pomáha skvalitňovať materiálne podmienky školy  a s tým súvisiaci výchovno-

vzdelávací proces 

- spolupracujeme s Ružinovským športovým klubom – športové súťaže, 

plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, miniolympiády, tenis, podľa záujmu 

rodičov, s cestovnou kanceláriou AZAD 

- zabezpečujeme  prístup k informáciám, programom kontinuálneho -   

- celoživotného vzdelávania – MC Ševčenkova, Tomášikova, OMEP,  Spolok 

pre predškolskú výchovu, olympiády pre deti, súťaže a športové hry 

vyhlasované MŠ SR 

- spolupracujeme so ZŠ Mierová, v rámci toho organizujeme vzájomné 

návštevy, deti sa v ZŠ oboznamujú s prostredím, učiteľky si vymieňajú 

skúsennosti s prechodom detí do základnej školy. 

- Spolupráca s CPPP aP uskutočnilo sa depistážne vyšetrenie školskej zrelosti 

s následnou konzultáciou pre rodičov 

- Spolupráca s Ružinovským športovým klubom pri zabezpečovaní športových 

aktivít ako je plavecký kurz, kurz korčuľovania, lyžovania. Detská 

miniolympiáda 

- Spolupráca s cestovnou kanceláriou AZAD pri zabezpečovaní autobusov na 

rôzne podujatia a pri organizovaní školy v prírode, výletov a iných akcií. 

 

 

 

 

 
 

        30. 08. 2018 

V pedagogickej rade prerokované dňa ...................................................... 

                   18. 06. 2018   

Rade školy predložené dňa ............................................. 

     

podpis predsedu rady školy ........................................................................ 

 

Schválené zriaďovateľom dňa ...................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

 

Bratislava – Ružinov  č. ........................... 

 

V Bratislave dňa ..................................  

 

                                                                           
            Helena Fajtová 

                            L.S.                                                         riaditeľka materskej školy  
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy  
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Vyjadrenie rady školy pri MŠ Šťastná 26, Bratislava  

 

 

 

 

Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi  s c h v á l i ť  Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach MŠ Šťastná 26 

za školský rok 2017/18 

 

 

 

 

 

             

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

       meno a priezvisko 

     predseda Rady školy pri MŠ Šťastná 26 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 
       Správa o hospodárení   
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 ÚVOD 

 

 Materská škola  Šťastná 26 821 05  Bratislava bola zriadená 1. 1. 2010 ako samostatná 

rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Štatutárny orgán: riaditeľka školy Helena Fajtová 

Zástupca štatutárneho orgánu: zástupkyňa riaditeľky školy  - Viera Hanczková 

Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie: 42175089 

Naša internetová stránka: www.stastik.sk 

Mailova adresa: stastik26@gmail.com 

Škola je výchovno-vzdelávacím zariadením pre deti od 3 do 6 rokov  aj pre deti s odloženou 

školskou dochádzkou, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie v spoločnosti v súlade s individuálnymi  a vekovými 

osobitosťami detí.   

Predmetom činnosti školy je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne vzdelávanie 

detí. Materská škola je zapojená do rôznych projektov, realizuje nadštandardné aktivity, 

zúčastňuje sa výtvarných súťaží. 

Škola má právnu subjektivitu, vystupuje v právnych vzťahoch  vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje na základe 

rozpočtu zriaďovateľa Mestskej časti  Bratislava Ružinov na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 

 

A. Stav zamestnancov k 31.12.2017 19,000 

Z toho  MŠ pedagogickí zamestnanci 12,000 

 MŠ nepedagogickí zamestnanci 3,000 

 Školská jedáleň   4,000 

Vo fyzických osobách spolu   19,000 

 

B. 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy k 31.12.2017 

178799,67 € 

Priemerná mzda za rok 2017   784,21 € 

 

 

MŠ a ŠJ 

Rozpočet na mzdy a odvody bol v roku 2017: 

Mzdy 178 808,00 € 

Odvody 60 665,00 € 

 

MŠ čerpanie 

Mzdy 154 361,00 € 

Odvody 52 446,00 € 

 

ŠJ čerpanie 

Mzdy 24447,81 €  

Odvody 8 218,20 € 

 

C.  

Čerpanie finančných prostriedkov na dohody o pracovnej činnosti 3 780,00 € 

 

2. Plnenie ukazovateľov príjmu: 

A. Príjmy 

Plnenie ukazovateľov príjmu 

 

Príjem za prenájom (byty) 0,00 € 

Príjem za MŠ 17 869,46 € 

Príjem za stravné 10 575,20 € 

Úroky na účtoch 0,00 € 

Príjem z dobropisov 490,81 € 

Z vratiek ročné vyúčtovanie poistného 1 313,66 € 

Z poistného plnenia 116,20 € 

Z nedoplatkov za energie - byty 372,66 € 

 

 

 

B.Výdavky 

 

Čerpanie rozpočtu v roku 2017 bolo spolu pre MŠ a ŠJ 359 793,71 €. V tomto je zahrnutá aj 

dotácia od zriaďovateľa na bežné výdavky 37 133,05€, dobropisy 490,81 €, vratky z ročného 

vyúčtovania poistného 1 313,66, nedoplatky za energie – byty 372,66 €. 
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Rozpočet bol vyčerpaný. 

 

610 a 620 Mzdy a odvody do poistných fondov 

 

Rozpočet na mzdy pre MŠ bol 154 361,00 €, čerpanie 154 351,86 €. V tomto rozpočte a 

čerpaní je zahrnuté aj čerpanie z predškolákov 2 788,00.  

V tomto roku bola vyplatená odnema z príležitosti Dňa učiteľov 238,00 €, odmena jubilejná 

1 886,08 €. 

 

Rozpočet na odvody do positných fondov 52 446,00 €, čerpanie rozpočtu 53 759,10 €. 

V rozpočte jsú zahrnuté vratky na poistnom  1 313,66 €. 

 

Rozpočet a čerpanie ŠJ 

Rozpočet na mzdy ŠJ 24 447,00 €. Čerpanie rozpočtu 24 447,81 €.  

 

Rozpočet na odvody ŠJ 8 219,00 €, čerpanie rozpočtu 8 218,20 €.  

 

MŠ 

630 tovary a ďalšie služby 

Rozpočet na položku 630 bol 105 612,00 €, čerpanie 105 584,91 €. 

V rozpočte boli zahrnuté a použité aj finančné prostriedky od zriaďovateľa 37 133,05 €, 

dobropisy 2 272,63 €, predškoláci 3 901,00 €. 

 

Položka 632xxx energie 

 

Elektrická energia 3 055,32 € 

Plyn 8 111,24 € 

Plyn z dobropisov 958,97 € 

Vodné a stočné 1 202,25 € 

Telefón, internet 642,81 € 

Poštovné poplatky 201,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 633 xxx – matriál 

 

Rozpočet na položke 633 v roku 2017 : 34 013,00 €, čerpanie rozpočtu 34 013,70 €. 

V rozpočte je zahrnuté aj čerpanie na predškolákov 4 336,00 € na materiál na výchovu a 

vyučovanie. 
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Rozpočet bol čerpaný na interiérové vybavenie,posteľná bielizen, ochranné pracovné 

prostriedky, posteľnú bielizeň, materiál na výchovu a vyučovanie, knihy, časopisy,posypový, 

vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, 

kancelárske potreby,... 

 

Položka 635 xxx Rutinná a štandardná údržba 

Rozpočet na položke 635 xxx 27 793,00 €, čerpanie rozpočtu 27 793,25 €. V rozpočte sú 

zahrnuté finančné prostriedky z referátu prevádzky škôl – 19 362,00 €. 

Investovalo sa do údržby budov, na dodatočnú izoláciu a sanáciu spodnej stavby MŠ. 

 

Položka 636 xxx prenájom rohoží a kopírovacieho stroja. 

Rozpočet 2 308,00 €, čerpanie rozpočtu 2 307,40 €. 

 

637 xxx služby 

Rozpočet 27 045,00 , čerpanie rozpočtu 27 060,03 €. 

V rozpočte a čerpaní je zahrnutá aj dotácia od zriaďovateľa na výrub stromov 10 993,00 €. 

Rozpočet bol čerpaný na školenia, práce technika BOZP a PO, obsluha kotolne, dezinfekcia, 

dezinsekcia, deratizácie, odvoz a likvidácia  odpadu, revízie a kontroly zariadení, poplatky za 

vedenie účtov v banke, stravné 55%, poistné, povinný prídel do SF, odmeny zamestnancom 

v mimopracovnom pomere. 

 

642 xxx transfery 

Rozpočet 638,00 €, čerpanie rozpočtu 637,84 €. 

Rozpočet bol čerpaný na položkách nemocenské dávky. 

 

Rozpočet ŠJ 

 

632 xxx energie 

 

Elektrická energia 617,32 € 

Plyn 4 351,95 € 

Vodné a stočné 1 219,55 € 

Telefón  53,58 € 

 

 

Položka 633 xxx materiál 

Rozpočet na položke 5 312,00 €, čerpanie rozpočtu 5 312,60 €. Finančné prostriedky boli 

použité na zakúpenie materiálového vybavenia ŠJ, čistiace, hygienické a dezinfekčné 

prostriedky, ostatný všeobecný materiál.  

 

 

 

 

 

 

Položka 635 xxx rutinná a štandardná údržba 

Rozpočet na položke 223,00, čerpanie rozpočtu 223,08 €. 

Finančné prostriedky boli použité na údržbu strojov, prístrojov a zariadení ŠJ. 

 

Položka 637 xxx – služby 
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Rozpočet na položku 1 016,00 €, čerpanie rozpočtu 1 015,91 €. 

Rozpočet bol čerpaný na povinný prídel do SF, odvoz a likvidácia pdpadu. 

 

642 xxx transfery  

Rozpočet na položku 0,00 €, čerpanie rozpočtu 0,00 €.  

 

3. Neproduktívne náklady 

Pokuty a penále v sume 14,87 € za oneskorené platby. 

 

4. Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov 

 

323 000 – krátkodobé rezervy 0,00 €  

325 000- ostatné záväzky 0,00 € 

321 100 – neuhradené FA MŠ 7 683,20 € 

321 801 – neuhradené FA ŠJ 2 413,69 € 

326 000 – nevyfakturované dodávky ŠJ 7,80 € 

331 001 - mzdy 10 936,08 € 

331 003 - OON 420,00 € 

336 000 – odvody do poistných fondov 6 736,10 € 

342 001 - daň 1 358,94 € 

351 100 – zúčtovanie odvodov príjmov 0,00 € 

351 101 – úroky na PU 0,00 € 

351 103 – Príjmy bud. období – nedoplatky 

byty 

159,18 € 

354 000 – zúčtovanie dotácii 0,00 € 

 

 

355 000 zúčtovanie transferu z rozpočtu obce 

 

Konšený stav k 31.12.2017 153 236,29 € 

357 000 – zúčtovanie rozpočtu ŠR 0,00 € 

378 000 – iné pohľadávky ŠJ 93,26 € 

379 800 – HV ŠJ 1 538,85 € 

381 000 – Náklady budúcich období 226,92 € 

383 000 – výdavky budúcich období 41,66 € 

385 000 – príjmy budúcich období 0,00 € 

 

 

 

 

 

 

5. Fondy a účty organizácie 

 

A. Sociálny fond 

 

Stav účtu k 1.1.2017 261,35 € 

Tvorba  

Povinný prídel 1 551,97 € 
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SPOLU 1 813,32 € 

Čerpanie  

Stravovanie zamestnancov 666,80 € 

Ostatné čerpanie 805,00 € 

Spolu čerpanie 1 471,80 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2017 341,52 € 

 

 

B. Účty organizácie 

 

Stav účtov organizácie k 31.12.2017 

 

Príjmový účet 45,54 € 

Výdavkový účet 77,97 € 

Depozit 19 451,12 € 

Účet ŠJ 2 452,03 € 

 

Záver 

 

Exteriér a interiér materskej školy postupne  modernizujeme a udržiavame. Interiér 

materskej školy obnovujeme tak, aby spĺňal a zabezpečoval tvorivé prostredie pre hravé 

a pracovné aktivity detí, udržiavame v rámci finančných možností a hygienických 

požiadaviek.  

 

 Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu naučiť sa rozvíjať svoju osobnosť 

a pripravovať sa na celoživotné vzdelávanie, chrániť svoje zdravie, životné prostredie, 

rešpektovať etické hodnoty, posilňovať úctu  k ľudským právam a posilňovať úctu k rodičom, 

ku kultúrnym a národným hodnotám, k materinskému jazyku. 

 Veľmi dôležité je prostredie materskej školy ako edukačné prostredie vonkajšie  

a vnútorné. 

 

 

 

 

 

Tabuľková časť 

Obsahuje tabuľky č. 1,2,3, 

 

 

  Helena Fajtová 

             riaditeľka MŠ 



 21 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Heisterová 

V Bratislave dňa 29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2017 

 

 

 

A. Výdavkový účet  2691321557/0200 

 

Dotácie celkom 359 871,68 € 

Výdavky v roku 2017 359 793,71 € 

V tom: bežné výdavky 313 342,00 € 

- z referátu prevádzky MiU 37 133,05 € 

- kapitálový transfér 0,00 € 

- dotácia z príjmov min. odbobí, 

refundácie 

2 272,63 € 

- dotácia predškoláci 7 124,00 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2017 77,97 € 

Odvod zostatku na MiU 20.2.2018 77,97 € 

zostatok 0,00 € 

 

2. Príjmový účet  2691340651/0200 

 

Odvod príjmov v r. 2017 na MiU 30 692,25 € 

Plnenie príjmov 30 737,79 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2017 45,54 € 

Odvod zostatku na účte MiU 29.01.2018 45,45 € 

zostatok 0,00 € 
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Depozit    2695248458/0200 

 

Prevod z výd.účtu 28.12.2017 19 451,12 € 

Konečný stav účtu  k 31.12.2017 19 451,12 € 

Úhrady mzdy a odvody 08.01.2018 19 451,12 € 

Zostatok účtu 0,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny fond  2691350358/0200 

 

Stav účtu k 1.1.2017 261,35 € 

Tvorba  

Povinný prídel 1 551,97 € 

SPOLU 1 813,32 € 

Čerpanie  

Stravovanie zamestnancov 666,80 € 

Ostatné čerpanie 805,00 € 

Spolu čerpanie 1 471,80 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2016 341,52 € 

 

Potravinový účet ŠJ  1646102959/0200 

 

Účet ŠJ stav k 31.12.2017 2 452,03 € 

 

V Bratislave, 29.03.2018 

 

 

        Helena Fajtová 

        riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Heisterová 
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