MATERSKÁ ŠKOLA PIVONKOVÁ 9, 821 01 Bratislava

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy za školský rok 2017/2018

Materiál obsahuje:
- správu o výchovno-vzdelávacej...
- vyjadrenie Rady školy pri MŠ
Pivonkovej 9
- správu o hospodárení

Predkladateľ
Eva Kršáková
riaditeľka materskej školy

Spracovateľ
Eva Kršáková
riaditeľka materskej školy

September 2018
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I.
a)

Základné údaje

Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Materská škola
Pivonková 9, 821 01 Bratislava
02/ 4333 0686
02/ 4333 0686
www.mspivonkova.sk
slniecko@slovanet.sk
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci materskej školy
Funkcia

Meno a priezvisko

Elokované pracoviská v objekte

Riaditeľ materskej školy
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy
Zástupca riaditeľa pre elok triedy
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy
Vedúce školskej jedálne

Eva Kršáková
Mgr. Alica Sýkorová
Viera Timčisková
Emília Čačaná
Andrea Rumanová Bc.
Alena Somolányiová
Eva Macková

Astrová 5
Nevädzová 12
Šalviová 5
Pivonková 9
Nevädzová 12
Astrová 5 a Šalviová 5

Údaje o rade školy
Termín ustanovenia rady školy
Predseda rady školy
Podpredseda rady školy
Zapisovateľ
Členovia

10.09.2012

–––

Meno a priezvisko

Zvolený / delegovaný za

Mgr.Iveta Naďová
Szabová Katarína
Matuchovičová K.
Ing. S. Drozd
Mgr. M.Ferák
JUDr. D. Šurinová
Mgr.J. Matušek
Helena Vicianová
JUDr. M.Chlipalová

EP Nevädzová – ped. zamest.
EP Astrová - pedag. zamest.
Pivonková 9 - rodič
deleg. zást. zriaďovateľa
deleg. zást. zriaďovateľa
deleg. zást. zriaďovateľa
deleg. zást. zriaďovateľa
ET Šalviová – nepedag. zam.
ET Astrová – rodič
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Počet zasadnutí v šk. roku

A.Dúžeková
J.Hošalová
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ET Šalviová – rodič
ET Nevädzová – rodič

Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov

Meno vedúceho

Centrum ped.-psych.poradenstva

PhDr. Svitková Slávka, Mgr. Stanislavová
Alexandra, PhDr. Iva Heribanová, Dr.
Detvanová

ZŠ Nevädzová, ZŠ Mierová

PaedDr. Mária Orságová, PaedDr. Renáta
Križková
Zuzana Hinková, Kasalová Beata, Vieroslava
Bernátová

Rodičovské združenie/OZ/
Rada školy
Metodické združenie
b)

Mgr. Ivetka Naďová
Mgr. Ivetka Naďová

Údaje o počte detí
Počet Počet detí Z toho
tried
spolu
začlenené

Materská škola Pivonková
El. triedy

Astrová
El. triedy

Nevädzová
El. triedy

Šalviová
Spolu:

c)

Z toho počet
predškolákov

Počet detí
s OPŠD

5
3

121
68

121
68

34
17

2
2

4

95

95

30

5

3

69

69

24

4

15

353

353

105
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Údaje o počte zapísaných detí / prijatých v marci pre ďalší školský rok /

Celkový počet zapísaných ( marec)
Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení)

97
11

d) ––––––––––––––––––––
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2017/2018 o osvedčenie o predprimárnom vzdelaní nepožiadal
žiadny zákonný zástupca dieťaťa - vydaných 0.
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Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces

-

upevňovať zvedavosť a prirodzenú potrebu spoznávať
posilňovať samostatnosť a schopnosť rozhodovať sa
poskytovať priestor k tvorbe a rozvíjaniu predstáv a fantázie
posilňovať zdravú sebaúctu
zvyšovať toleranciu a úctu k druhým a k životnému prostrediu
zvyšovať dôveru a zlepšovať spoluprácu v tímovej práci
plnenie úloh vyplývajúcich z POP
predčitateľská gramotnosť



Krúžková činnosť materskej školy

- MŠ Pivonková - Turistický krúžok, Krúžok šikovných rúk, FitKids
- EP Astrová - Tanečný krúžok, Výtvarný krúžok
- EP Nevädzová - Tanečný krúžok, Počítače
- EP Šalviová - Tanečný krúžok

Cudzí jazyk
Anglický jazyk

MŠ
El. triedy
El. triedy
El. triedy
Spolu detí

Pivonková
Astrová
Nevädzová
Šalviová

Počet detí

35
46
30
44
155

Nadštandardné aktivity materskej školy
- MŠ Pivonková - environmentálne akcie, plávanie, korčuľovanie, vyrezávanie tekvíc,
anglický jazyk, divadelné predstavenia, Deň rodiny,
otvorená hodina z AJ, ZUMBA, Animoterapia, karneval,
Miniolympiáda, Cestou necestou – vychádzka rodičov a detí
na Zochovu chatu , besiedky ku koncu školského roka
- ET Astrová
- divadelné predstavenia, anglický jazyk, plávanie, korčuľovanie
Animoterapia, turistická vychádzka Zochová chata a Devínska
Kobyla, výlet na Železnú studienku.
Nafukovací hrad, MDD, karneval ,športové dopoludnie ,
environmentálne aktivity
- ET Nevädzová - keramický krúžok, anglický jazyk, hudobný krúžok
plávanie, korčuľovanie, tanečný krúžok, výtvarný krúžok,
futbalový krúžok, otvorené hodiny z AJ ,z hudobnej a tanečnej
enviromentálne akcie, Animoterapia – koníky, divadelné a hudobné
predstavenia, návšteva bábkového divadla, Sokoliari, futbalový zápas
pre rodičov v spolupráci s MŠ Bancíkovej a Exnárovej , vystúpenia
ku Dňu matiek
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- ET Šalviová

- divadelné predstavenia, environmentálne akcie, anglický jazyk,
korčuľovanie, plávanie, ZUMBA , tanečný krúžok, otvorené hodiny
ZUMBA, výlet s rodičmi, Animoterapia, Póla radí deťom - ukážka
práce mestskej polície ,Miniolympiáda, Tekvicové slávnosti

Dochádzka – sumár za celý školský rok
Priemerná dochádzka
84
51
69
48
252

MŠ Pivonková
El. triedy Astrová
El. triedy Nevädzová
El. triedy Šalviová
Spolu

Účasť materskej školy na súťažiach
Výtvarné súťaže :
Čáry - máry
Vesmír očami detí – celoslovenská
Živnostenské pastelky
Vianočná pohľadnica
Svet okolo nás - celoslovenská
Iné :
S medvedíkom NIVEA – Ako sa pripravujeme do školy
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy
Edukačné softvéry : Začínam sa učiť, Veselá včielka, Čím budem, Čo sa z čoho
vyrába, Cirkus, Safari, Maľuj s nami , Proxík a športová
výbava, Svet myšiaka Bonifáca, Profesie, Proxík a cestovanie,
Cirkus šaša Tomáša, Martinkove zvieratká, Alenka a veci okolo
nás, Živá príroda, Beruška, Čo sa z čoho vyrába
g) Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

Pedagogickí
30
zamestnanci školy

Z toho
začínajúci ped. zam.

Z toho samostatní
ped. zam.

2

28

Z toho zamestnanec
s I. atestáciou

3

Z toho zamestnanec
s II. atestáciou

1

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom
roku
Počet vzdelávajúcich
sa

Forma vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie
Kreditové štúdium :
Digitálne technológie a ich využitie v MŠ –

2
1
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i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti
 Aktivity organizované materskou školou
- otvorené hodiny z krúžkov ,
- výlety
- besiedky – vianočná, Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny
- športová olympiáda
- dopravná výchova na dopravnom ihrisku
- Marec mesiac knihy – výstava návšteva knižnice
- Týždne zdravia, deň ovocia a zeleniny
- tvorivé dielne vianočné, veľkonočné, vyrezávanie tekvíc
- otvorená záhrada
- otvorená hodina pre rodičov I.tr. eduk.aktivity
- Bobo art
- vystúpenie v Dome seniorov Pivonková 2

.

Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila
- mini olympiáda v spolupráci s RŠK a TEMPO
- spolupráca s Ružinovským športovým klubom,
- so ZŠ Nevädzová , Bachova, Medzilaborecká
j) Projekty, do ktorých je materská škola zapojená
Názov projektu

Kto projekt vyhlásil

Termín začatia
Realizácie

Malí farmári
RZ pri MŠ
2014
Zdravý úsmev
RZ a OZ pri MŠ
2013
Poníkovo - animoterapia
RZ a OZ pri MŠ
2013
S medvedíkom Nivea
Spoločnosť Beiersdorf 9/2016
Cestou – necestou
TATRA BANKA
6/2017
Dopravná výchova
Orange a Markíza
2016
Malý záchranár
Červený kríž
2016
Zbierame použité batérie
SEWA, a.s.
2018
so Šmudlom
k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI
V školskom roku 2017/2018 školská inšpekcia prešetrovala sťažnosť
v MŠ Pivonková 9,všetky opatrenia boli splnené v termíne.

Termín ukončenia
realizácie

pokračuje
pokračuje
pokračuje
Jún 2017
pokračuje
pokračuje
pokračuje
pokračuje

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy
- všetky objekty sú vybavené audiovizuálnou technikou, počítačmi a internetom
interaktívnymi tabuľami
- v roku 2018 boli vymaľované všetky školské jedálne a podľa potreby triedy
v jednotlivých EP ,
- škrabky do ŠJ Astrová a Šalviová
- odsávače pary do ŠJ Astrová a Šalviová
- nábytok do chodby MŠ Pivonková
- automatická práčka a sušička MŠ Pivonková
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automatická práčka EP Astrová
skrine do 2 spálni MŠ Pivonková
rekonštrukcia elektroinštalácie EP Šalviová
oprava časti chodníka MŠ Pivonková

-

Sponzorstvo a 2%
MŠ Pivonková - výtvarný a didaktický materiál
- hračky
- slnečné clony nad pieskoviská
- čistenie strechy
EP Astrová
- hračky a pomôcky
- natieranie preliezok v šk. záhrade sponzor Slovnaft
EP Nevädzová - výmena podlahovej krytiny do 2 tried
- preliezka auto so šmykľavkou
- drevom obložené pieskoviská
- lavičky do šatní
- kozmetický stolík pre dievčatá
- keramické kvetináče
EP Šalviová - detský nábytok ,koberec
- dopadová plocha pod preliezku v šk. záhrade
- opravy lavičiek, detské stoličky do 3.triedy
- notebook k interaktívnej tabuli
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa o hospodárení
za predchádzajúci kalendárny rok)
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy
na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

n)

- v práci s deťmi smerovať nie ku kvantite znalostí, ale dôraz klásť na kvalitu
- vytvoriť emocionálnu, fyzickú a sociálnu pohodu
- areál školskej záhrady využívať na upevňovanie zdravia detí, ich fyzickej
zdatnosti a odolnosti
- kvalitná príprava 5-6 ročných detí a detí s OŠD
- predčitateľská a počítačová gramotnosť
o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje :
 dobré výsledky
-

pripravenosť detí pre vstup do ZŠ
ponúknutie nadštandardných aktivít
výučba základov anglického jazyka, PC ,interaktívna tabuľa, LOGICO PRIMO
výučba AJ s hovoriacimi knihami
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nedostatky vrátane návrhov opatrení
- nedostatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
čím sa narušuje celý chod školy
- vytvárať priaznivú atmosféru pre zdravý vývin detí, ale aj
pre všetkých zamestnancov školy
- naďalej rozvíjať podporné výchovno – vzdelávacie projekty
- rezervy - kreativita a tvorivosť pedagogických zamestnancov

II.
Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky
- dodržuje sa trojhodinové rozpätie stravovania detí
- je zabezpečený pitný režim
- skracuje sa spánok u predškolákov
- pobyt vonku za každého počasia / okrem silného vetra a poľadovice /
- dodržiava sa denný poriadok s prihliadnutím na osobitosti detí
b) Voľno časové aktivity školy
- Slniečkarske kilometre – výlety detí do prírody spolu s rodinnými príslušníkmi
- environmentálne programy, spoznávanie živých zvierat
- divadelné predstavenia
- Cestou - necestou spoločný výlet s rodičmi

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
- rodičovské združenia 2x ročne, zabezpečené prednášky psychológa / logopéda
- konzultačné hodiny pre rodičov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania
- spoločné jarné a jesenné brigády pri úprave areálov
- rodičia pomáhajú pri maľovaní priestorov a drobných údržbárskych
opravách, prispievajú finančne poukázaním 2 % zaplatenej dane
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
- vzájomný vzťah je hodnotený kladne vo vzťahu učiteľ – dieťa, učiteľ - rodič
- informovanosť je každodenná zo strany učiteliek smerom k rodičovi
- rodičia sú informovaní o zmenách a činnosti MŠ
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V pedagogickej rade prerokované dňa : 26.06.2018
Rade školy predložené dňa 30.08.2018
podpis predsedu rady školy ..........................................................
Schválené zriaďovateľom dňa uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. 681/XLII/2018 zo dňa 16.10.2018
V Bratislave dňa 07.09.2018

pečiatka

podpis riaditeľky materskej školy
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Príloha č.1

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Pivonková 9, 821 01 Bratislava
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RADA ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE PIVONKOVÁ 9, 821 01 BRATISLAVA

VYJADRENIE
Rada školy pri Materskej škole Pivonková 9 s elokovanými pracoviskami
na Astrovej č.5, Nevädzovej č.12 a Šalviovej č.5 vyjadruje nasledovné stanovisko
k „ Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti a podmienkach Materskej školy
Pivonková 9, Bratislava za školský rok 2017/2018

Riaditeľka materskej školy Eva Kršáková bola pozývaná na všetky zasadnutia rady
školy a aj sa ich zúčastňovala. Systematicky a priebežne vyhodnocovala výchovnovzdelávaciu činnosť, materiálno – technické zabezpečenie i spoluprácu s rodičmi.
Všetky body , vychádzajúce z jej správy, sme prerokovali, schválili a sú v súlade
s potrebami Materskej školy Pivonková 9 a jej elokovanými pracoviskami.

So všetkými bodmi zo správy sa stotožňujeme i vzhľadom k tomu, že sme tiež
prispeli k napĺňaniu potrieb materskej školy a splnili ciele, vytýčené v koncepčnom
zámere rozvoja školy. Vyjadrujeme plný súhlas s uvedenou správou.

Mgr. Iveta Naďová
predseda Rady školy pri Materskej škole
Pivonková 9

V Bratislave 31.08.2018
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Príloha č. 2

Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2017
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Materská škola, Pivonková 9, 821 01 Bratislava

POZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017
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-1Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava
Materská škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou sú elokované triedy
v objektoch: Astrová ul.č. 5, Nevädzová ul.č.12, Šalviová ul.č. 5, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava – Ružinov, ktorá je zapojená na rozpočet zriaďovateľa.
Materská škola ako predškolské zariadenie doĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emociálny, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Materská škola je využívaná deťmi a zamestnancami školy. Priestory, ktoré škôlka nevyužíva sú 3 školnícke
byty.
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-21. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu
A.
Stav zamestnancov k 31.12.2017:
Z toho: MŠ – pedagogickí zamestnanci:
- nepedagogickí zamestnanci
- školská jedáleň

52,043
30,00
10,017
12,026

B.
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy k 31.12.2017:
510 132,46 €.
Priemerná mzda v roku 2017 - 816,89 €
MŠ a ŠJ
Rozpočet na mzdy a odvody bol v sledovanom období na MŠ a ŠJ:
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania
Odvody do poistných fondov

510 132,00 €
176 977,00 €

Skutočné čerpanie
MŠ
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania
Odvody do poistných fondov

419 051,68 €
147 556,84 €

Skutočné čerpanie
ŠJ
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania
Odvody do poistných fondov

91 080,79 €
32 119,89 €

C.
Čerpanie finančných prostriedkov na dohody

11 620,80 €

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu
A. Príjmy
Príjmy z prenájmu bytov
Poplatky za MŠ
Stravné
Úroky na bank.účtoch
Dobropisy z energií rok 2016
Z ročného zúčtovania poistného
Z nedoplatkov energií - byty
Granty

2 022,84 €
54 452,56 €
32 647,28 €
0,00 €
15 652,94 €
2 699,47 €
812,03 €
0,00 €

B. Výdavky
Čerpanie rozpočtu v roku 2017 bolo pre MŠ a ŠJ 954 913,92 €. Nakoľko bol rozpočet stanovený vo vyššom
objeme na MŠ ako bola reálna potreba na ŠJ, na rozpočte MŠ a ušetrilo
-3a na rozpočte ŠJ sa na niektorých položkách prečerpalo. Celkovo bolo čerpanie rozpočtu hospodárne, účelové
a všetky finančné operácie boli opodstatnené.
V tomto rozpočte je zahrnuté čerpanie finančných prostriedkov z dobropisov a z príjmov za odvedené
nedoplatky za energie z predchádzajúcich rokov (byty) 19 164,44 €. Dotácia od zriaďovateľa – na rekonštrukciu
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rozvodov a údržbu budov, projektovú dokumentáciu 54 259,71 €, dotácia a čerpanie na predškolákov 19 843,00
€.
MŠ Pivonková dostala od zriaďovateľa finančné prostriedky – kapitálové – 9 037,20 € na vybavenie
stravovacích zariadení – odsávač pár, elektrický sporák s rúrou.
Rozpočet bol v súlade so zákonom vyčerpaný.
610 a 620 Mzdy a odvody do poistných fondov
Rozpočet na mzdy pre MŠ bol 419 052,00 €. Čerpanie bolo 419 051,68 €. V tomto rozpočte sú zahrnuté aj
odmeny Deň učiteľov 238,00 €, čerpanie predškoláci 10 627,12 €, jubilejná odmena 2 564,50 €.
Rozpočet na odvody do poistných fondov pre MŠ 144 857,00 €. Skutočné čerpanie 147 556,84 €. V tomto
rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky z preplatkov z ročného vyúčtovania poistného 2 699,47 € (tieto
finančné prostriedky nie sú rozpočtované).
ŠJ
Rozpočet na mzdy pre ŠJ 91 080,00 €, skutočné čerpanie 91 080,79 €.
Odvody do poistných fondov rozpočet 32 120,00 €, čerpanie rozpočtu 32 119,89,71 €.
MŠ
630
Rozpočet na položku 63xxx bol 236 682,00 €, skutočné čerpanie 215 314,67 €. Financie z nedočerpaného
rozpočtu boli použité na dofinancovanie rozpočtu pre ŠJ. V rozpočte a čerpaní je zahrnuté aj dotácia a čerpanie
z dobropisov a nedoplatkov energií predchádzajúcich rokov (byty) . Dobropisy boli z predchádzajúceho
kalendárneho roku 2016 za plyn a tepelnú energiu, z financií predškoláci.
Položka 632 xxx – energie čerpanie MŠ
Elektrická energia
Plyn
Tepelná energia
Vodné a stočné
Tepelná energia z dobropisu
Pošrovné poplatky, televízia, internet

8179,97 €
11 370,00 €
27 619,86 €
3 316,95 €
16 450,30 €
4 658,71 €

Položka 633 xxx - materiál
Ďalšie čerpanie na rozpočtovej položke 633 xxx – rozpočet 31 591,00 €, sktučné čerpanie 31 592,25 €. Finančné
prostriedky boli použité na interiérov vybavenie pre MŠ, zakúpenie výpočtovej techniky, vybavenie priestorov
MŠ, kancelárske potreby a materiál, čistiaci, hygienické a dezinfekčné prostriedky, posypový, vodoinštalačný
a elektroinštalačný materiál,
-4odborná literatúra, materiál na výchovu a vyučovanie, OPP, posteľná bielizeň, zabezpečenie pitného režimu,
softvér a licencie, benzín do kosačky. V tomto čerpaní je zahrnuté aj čerpanie finančných prostriedkov na
predškolákov na materiál na výchovu a vyučovanie 9 215,88 €.
Položka 635 xxx – rutinná a štandardná údržba – rozpočet 60 713,00 €, čerpanie rozpočtu 60 713,27 €. V tomto
rozpočte a čerpaní sú zahrnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa na údržbu priestorov a rozvodov v sume
52 209,71,00 €.
636 xxx – prenájom rohoží – rozpočet 6 212,00 €, čerpanie 6 212,10 €.
637 xxx – ostatné tovary a služby – rozpočet na položku 45 095,00 €, čerpanie rozpočtu 45 171,36 €.
V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky od zriaďovateľa 2 050,00 € na projektovú dokumentáciu. Z
rozpočtu sa čerpalo na : školenia, práce technika BOZP a PO, odvoz a likvidácia odpadu zeleného, výrub
stromov, revízie, ochrana objektu, poplatky a odvody súvisiace s vedením účtov vo VUB, stravné 55%, poistné
budov, žiakov, povinná tvorba SF, odmeny z mimopracovného pomeru, OLO.
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642 xxx – transfery – Rozpočet 2 937,00 €, čerpanie rozpočtu 2 936,53 € : odchod do starobného dôchodku 1
982,00 €, vyplatené náhrady príjmu PN – 952,53 €.
V roku 2017 boli preklasifikované z bežných výdavkov na kapitálové výdavky financie v sume 1853,26 € , ktoré
boli použité na nákup umývačky riadu do ŠJ.
Školská jedáleň
632 xxx – energie rozpočet 7 380,00 €, čerpanie 19 112,85 € (čerpanie bolo dofinancované z ušetrených
financií na rozpočte MŠ)
Elektrická energia
Plyn
Tepelná energia
Vodné a zrážky
Telefón, poštovné a telekomunikačné služby

1 851,35 €
4 200,00 €
9 420,27 €
3 298,13 €
343,10 €

Položka 633 xxx – materiál
Rozpočet 1 959,00 €, čerpanie 9 719,14 €. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie stravovacích
zariadení, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
Položka 635 xxx – rutinná a štandardná údržba – rozpočet 3 253,00 €, čerpanie 3 253,64 €. Finančné prostriedky
boli vynaložené na opravu a údržbu prístrojov, strojov a zariadení.
Položka 637 xxx – služby – rozpočet 3 465,00 €, čerpanie rozpočtu 3 464,82 €. Čerpanie finančných
prostriedkov na služby, povinný prídel do SF, odvoz a likvidácia odpodu.
Položka 642 xxx – transfery – rozpočet 413,00 €, čerpanie rozpočtu 412,61 € - náhrada príjmu za PN.
-5-

3. Neproduktívne náklady
Pokuty a penále
4.

77,60 €

Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov

323 000 – krátkodobé rezervy
325 000 – ostatné záväzky
326 000 – nevyfakturované dodávky
331 001 - zamestnanci
331 003 - OON
336 000 – odvody do poistných fondov
342 000 – daň zo mzdy
351 000 – zúčtovanie odvodov z príjmov RO
351 101 – úroky na PU
351 103 – nedoplatky za energie byty
354 000 – zúčtovanie z financ. z rozpočtu obce

0,00 €
0,00 €
0,45 €
35 140,37 €
280,00 €
21 807,60 €
4 794,62 €
1 034,71 €
0,00 €
4 131,39 €
0,00 €

355 000 zúčtovanie transf. z rozpočtu obce
Konečný stav k 31.12.2016
357 000 – zúčtovanie rozpočtu ŠR
372 000 – transfery a ostatné zúčtov.(dary)
378 000 – iné pohľadávky /poplatky/
378 800 – záväzky ŠJ
379 000 – iné záväzky (HV ŠJ)
381 000 – náklady budúcich období

765 869,11 €
0,00 €
4,40 €
0,00 €
0,30 €
10 008,66 €
28,60 €
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383 000 – výdavky budúcich období
384 250 – výnosy bud. období
385 000 – príjmy budúcich období

96,00 €
0,00 €
0,00 €

5. Fondy a účty organizácie
A. Sociálny fond
Stav účtu k 1.1.2017
Tvorba
Povinný prídel z miezd rok 2017
SPOLU
Čerpanie
Stravovanie zamestnancov
Regenerácia zamestnancov
Čerpanie na jubileá
Čerpanie spolu
Konečný stav účtu k 31.12.2017

4 486,08 €
5 542,34 €
10 028,42 €
1 406,80 €
2 610,00 €
180,00 €
4 196,80 €
5 831,62 €
-6-

B. Účty organizácie
Stav účtov organizácie k 31.12.2017
Príjmový účet
Výdavkový účet
Darovací účet
Depozit
Účet ŠJ Astrová
Účet ŠJ Nevädzová
Účet ŠJ Šalviová
Účet ŠJ Pivonková

1 034,71 €
114,76 €
62 026,99 €
0,00 €
1 318,65 €
867,34 €
1 621,24 €
4 414,91 €

Záver:
Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutný chod materskej školy.
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie pridelených finančných prostriedkov ako efektívne a účelné. Finančné
prostriedky boli použité na hladký a nevyhnutný chod materskej školy.
Čerpanie rozpočtu za rok 2017 bolo na 100,0%.

Tabuľková časť
Obsahuje tabuľky č. 1,2,3.

Bratislava, 29.03.2018
Eva Kršáková
riaditeľka MŠ
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-1Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2017
Výdavkový účet 1815415455/0200
Dotácie rok 2017
Výdavky za rok 2017
V tom:
Rozpočtové bežné výdavky
Predškoláci
Z minulých období – dobropisy
Z rozpočtu MČ referát prevádzky – bežné výdavky
Kapitálové výdavky z MŠ referát prevádzky
Kapitálové výdavky z preklasifikovaných bežných
výdavkov
Konečný stav účtu k 31.12.2017
Odvod zostatku na MiU 27.02.2018
zostatok

955 028,68 €
954 913,92 €
944 023,46 €
19 843,00 €
19 149,77 €
54 259,71 €
9 037,20 €
1 853,26 €
114,76 €
114,76 €
0,00 €

Príjmový účet 1815448054/0200
Odvod príjmov v r. 2017 na MiU
Plnenie príjmov
Konečný stav účtu k 31.12.2017
Odvod zostatku na MiU 31.03.2017
Zostatok z roku 2017

107 792,41 €
108 287,12 €
1 034,71 €
1 034,71 €
0,00 €

Účet darovací 2586582755/0200
Počiatočný stav účtu
Prevod z Výd.účtu na mzdy a odvody
26.12.2017
Mzdy a odvody
Konečný stav účtu k 31.12.2017
Úhrady mzdy a odvody 08.01.2017
Zostatok na účte

4,40 €
62 022,59 €
62 022,59 €
62 042,87 €
62 022,59 €
4,40 €

Účet sociálny fond
1815444651/0200
Stav účtu k 1.1.2017
Tvorba
Povinný prídel z miezd rok 2017
SPOLU
Čerpanie
Stravovanie zamestnancov
Regenerácia zamestnancov
Čerpanie na jubileá
Čerpanie spolu
Konečný stav účtu k 31.12.2017

4 486,08 €
5 542,34 €
10 028,42 €
1 406,80 €
2 610,00 €
180,00 €
4 196,80 €
5 831,62 €
-2-

Potravinové účty
Konečný stav k 31.12.2017
Účet ŠJ Astrová
Účet ŠJ Nevädzová

1 318,65 €
867,34 €
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Účet ŠJ Šalviová
Účet ŠJ Pivonková

1 621,24 €
4 414,91 €

Vypracovala: Heisterová Katarína

V Bratislave, 29.03.2018
Eva Kršáková
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Materská škola Pivonková 9
Tab.1
Upravený Skutočnosť
rozpočet
k
v roku
31.12.2017
%
2017
v€
plnenia
108 287,12

Ukazovateľ
1. Príjmy spolu
poplatky a platby z predaja a služieb
v tom:podpoložka 223002
podpoložka 223003
príjem z prenájmu 212
úroky z dom.úverov, vkladov 243
ostatné príjmy 292- z dobropisov
z ročného zúčtovania poistného
z nedoplatkov energií - byty
granty 311
2. Odvod príjmov MČ

x

3. Výdavky spolu
bežné výdavky vrátane hmotnej núdze
kapitálové výdavky
*kapitálové výdavky preklasifikované z bežných výdavkov
4. Dotácie MČ
na bežné výdavky
na kapitálové výdavky
na hmotnú núdzu
*nerozpočtované finančné prostriedky z ročného zúčtovania
poistného
Vypracoval: Heisterová
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952
235,00
943
198,00
9 037,00
952
235,00
943
198,00
9 037,00
0,00

54 452,56
32 647,28
2 022,84
0,00
15 652,94
2 699,47
812,03
0,00
107 792,41

954 913,92

100,28

944 023,46
10 890,46

100,08
120,51

955 028,68

100,00

945 991,48
10 890,46
0,00

100,30
0,00

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov
Tab. č.
2

Materská škola Pivonková 9

Upravený Skutočnosť
rozpočet
k
v roku
31.12.2017
%
2017
v€
plnenia
108 287,12
0,00
2 022,84
0,00
54 452,56
32 647,28
0,00
15 652,94
2 699,47
812,03
0,00
943
198,00 944 023,46 100,08

Ukazovateľ
200 Nedaňové príjmy
Z toho:
212 príjem z prenájmu
223 poplatky a platby z predaja a služieb
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž
223003 Za stravné
243Úroky z dom. úverov a vkladov
290 Ostatné príjmy - z dobropisov
z ročného zúčtovania poistného
z nedoplatkov energií - byty
311 Granty
600 Bežné výdavky /1/
Z toho:

510
132,00

610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.
Z toho:

383
486,00
65 182,00
61 232,00
232,00
176
977,00
252
739,00

611 Tarifný plat vrátane náhrad
612 Príplatky
614 Odmeny
616 Vyrovnanie platu
620 Poistné zamestnancov a NÚP
630 Tovary a ďalšie služby
Z toho:
631 Cestovné náhrady
632 Energia, voda a komunikácie
v tom:
elektrická energia
plyn
tepelná energia
vodné, stočné
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636Nájomné za prenájom
637 Služby
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní
700 Kapitálové výdavky /2/
Z toho:
710 Obstaranie kapitál.aktív
Z toho:
713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení

22

510 132,47

100,00

383 486,32
65 182,45
61 231,52
232,18

100,00
100,00
100,00
100,00

179 676,73

101,52

250 865,12

99,23

0,00
100
451,00

0,00

0,00

90 738,54

90,33

10 023,00
15 570,00
66 034,00
4 067,00
33 550,00
0,00
63 966,00
6 212,00
48 560,00
3 350,00

10 023,32
15 570,00
53 490,43
6 615,08
41 311,39
0,00
63 966,91
6 212,10
48 636,18
3 349,14

100,00
100,00
81,00
162,65
123,13
0,00
100,00
100,00
100,16
100,00

9 037,00

10 890,46

120,51

9 037,00

10 890,46

120,51

716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn.
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.
z toho z preklasifikovaných bežných výdavkov na kapitálové
výdavky 1 853,26 €
Príspevky v hmotnej núdzi /3/

0,00

952
Výdavky spolu /1+2+3/
235,00
Z toho:
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu
z darov
Použitie navŕš.rozp.z príjmov
z príjmov, darov, poistné plnenie - bežné
0,00
z príjmov-kapitálové
Finančné prostriedky z ročného zúčtovania poistného neboli rozpočtované
Vypracoval: Heisterová
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0,00

954 913,92

100,28

0,00

0,00

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Materská škola Pivonková 9

Ukazovateľ
Tarifné platy
Príplatky
V tom: osobný príplatok
Odmeny
v tom jubilejné odmeny
Doplatok k platu
Mzdové prostriedky spolu
Priem.prep.počet zam.
Priemerná mzda

Tab.č.3

Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
v roku 2017 31.12.2017 v € % plnenia
383 486,00
383 486,32
100,00
65 182,00
65 182,45
100,00
34 330,00
34 330,71
100,00
61 232,00
61 231,52
100,00
2 564,00
2 563,50
100,00
232,00
232,18
100,00
510 132,00
510 132,47
100,00
52,04
816,89

Merná
jednotka
€
€
€
€
€
€
€
osoby
€

Vypracoval: Heisterová
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