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Základná škola s materskou školou,  Hurbanova 27,  Martin 
 

v zastúpení riaditeľom Mgr. Renátou Mračkovou 
 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2019/2020 

 

 

Predkladá:     Mgr. Renáta Mračková                                                      
        riaditeľ školy  

 
Prerokované v pedagogickej rade školy 
                        
Dňa 22.10.2020 /mail/  

 
Vyjadrenie rady školy:  

 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
Mestu Martin 
s c h v á l i ť  
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti  
za školský rok .................................. 

 
Predseda Rady školy pri  Základnej škole, 

                                                                         ............................................., Martin 
 

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

Stanovisko zriaďovateľa:  
 

Prerokované v Mestskom zastupiteľstve 
Dňa: ................... 

 
M e s t o M a r t i n 
s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok ............................ 

 
 

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

                J á n  D a n k o 
                 primátor mesta Martin 
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Vypracovali: Mgr. Renáta Mračková, Mgr. Iveta Šenšelová, Ing. Renáta Šamajová, PaedDr.Janka   
                    Haštová 
 
 

 
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 
2020. 

 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 
2006. 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov školy: 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 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
Mgr. Pavol Chovaňák do 31. 12 .2019 
Mgr. Eva Královancová do 25. 3. 2020 
Mgr. Renáta Mračková 

Zástupca pre I. st. ZŠ 
Mgr. Renáta Mračková do 31.1.2020 
Mgr. Janka Daničková od 5. 3. 2020  do 30.6.2020 

Zástupca pre II. st. ZŠ 
PaedDr.Janka Haštová 
Mgr. Art. Milan Olšiak od 1.4.2020 do 31.7.2020 

Zástupca pre ŠKD 
Mgr. Lucia Smiková do 31.1.2020 
PaedDr. Gorazd Šarluška od 1.4.2020 do 31.7.2020 

Zástupca pre MŠ Mgr.Iveta Šenšelová 

Výchovný poradca Mgr.Lenka Horecká, Mgr. Martina Pavlíková ,PhD. 

Koordinátor prevencie Mgr.Zuzana Labudová 

Školský psychológ Mgr.Slavomíra Orgovánová-Matisová 

Špeciálny pedagóg Mgr.Jana Ďuratná 

Vedúca ŠJ Daniela Milanová 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

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

1. Katarína Tomašová/ Tatiana Červeňová Delegovaný za zriaďovateľa 

2. Eva Královancová/ Henrieta Brezniaková Delegovaný za zriaďovateľa 

3.  Tibor Adamko/ Dušan Kubička Delegovaný za zriaďovateľa 

4. Slavomír Šuch/ Dalibor Steindl Delegovaný za zriaďovateľa 

5. Renáta Šamajová/ Igor Gašpar 
Volený za nepedag. 
zamestnancov 

6. Zuzana Kmecová/Edita Močilanová 
Volený za pedag. zamestnancov 
MŠ 

7. Janka Daničková/Martina Pavlíková Volený za pedag. zamestnancov 

8. Martina Kožuchová Volený za rodičov ZŠ 

9. Michal Hanek Volený za rodičov ZŠ 

10. Michal Šimera Volený za rodičov MŠ 

11. Ivan Bučko Volený za rodičov ZŠ 

Dátum posledného  zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 29.6.2020 

 

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 
2019/2020. 

2. Gremiálna rada - tvoria volení zástupcovia každej kategórie zamestnancov pracujúcich v 
organizácií. Je poradným orgánom riaditeľa školy pri riešení niektorých aktuálnych úloh ako aj 
riešení prípadných závažnejších problémov školy. 

3. Metodické združenie primárneho vzdelávania 
- 1. a 2. ročník – Dana Ladiverová 
- 3. a 4. ročník- Dagmar Beňová 
 MZ organizovalo svoju činnosť v súlade so štatútom MZ a plánom činnosti na školský rok 2019/2020. 

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

             
4. Vedúca ŠJ: Daniela Milanová 
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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 89/84 0 4 89/84 0 

2. ročník 3 68/55 3 3 66/51 3 

3. ročník 4 87/73 12 4 86/73 12 

4. ročník 4 93/63 13 4 93/63 12 

5. ročník 3 86/4 13 3 84/4 13 

6. ročník 3 77/0 21 3 77/0 21 

7. ročník 3 72/0 10 3 73/0 10 

8. ročník 3 64/0 13 3 54/0 13 

9. ročník 3 66/0 7 3 66/0 7 

Spolu ZŠ: 30 695/279 92 30 688/275 91 

Spolu ŠKD: 9 279 x 9 275 x 

 

5.b Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka k 30. 5. 2019    

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá 
počet / % 

Navrhované odklady 
počet / % 

Nezaškolení v MŠ 
počet / % 

Samostatné 

110 43/39 12/11 0/0 - 

 

      Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka k 15. 9. 2019    

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá 
počet / % 

Odklady počet / % 
Nezaškolení v MŠ 

počet / % 
Samostatné 

89 37/41,6 8/9 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 19 19 - - 

5-ročné 10 4 6 - 

8-ročné 3 - - 3 

Stredné odborné školy 
a učilištia 

2-ročné  - - - - 

3-ročné  2 2 - - 

4-ročné  38 38 - - 

5 a viacročné 2 1 1  

Spolu: 74 64 7 3 
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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 89 66 86 92 333 138 83 77 73 60 66 359 166 

Z
 t

o
h

o
 

prospeli 0102 88 65 85 92 330 137 83 76 72 57 64 352 164 

neprospeli 0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnotení 0104 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 2 7 2 

budú opakovať ročník 0105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žiaci, ktorí robili opravnú skúšku 0106 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 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 0 0 0 0 0 0 0 

 

6 c. Dochádzka 

 

  
6 d. Testovanie 9    

Trieda 
Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

Matematika 
v SR v % 

Matematika 
triedy v % 

Slovenský 
jazyk  SR 

v  % 

Slovenský 
jazyk 

triedy v % 

9.A - - 
. 

- 
- 

- 

9.B - - - - 

Spolu:   Ø školy   Ø školy   

Dochádzka riadok 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 
1. až 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 
5. až 9. 

spolu dievč. spolu dievč. 

Počet vymeškaných hodín 
spolu  

0109 4153 3592 4294 5631 17670 7207 4406 4387 4311 3911 5129 10555 6520 

41
53

Z
 r

ia
d

ku
 

01
09

 

Počet 
neospravedlnených 
hodín 

0110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 13 19 3 

Počet 
neospravedlnených 
hodín žiakov zo SZP 

0111 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 e. Testovanie 5    

Trieda 
Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

Matematika 
v SR v % 

Matematika 
triedy v % 

Slovenský 
jazyk  SR 

v  % 

Slovenský 
jazyk 

triedy v % 

5. A 28 26 

63,4 

63,9 

64,8 

67,2 

5. B 28 28 74,8 76,2 

5.C 28 28 70,3 68,2 

Spolu: 84 82 Ø školy 69,6 Ø školy 70,6 

 

6 e. 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  1,29 1,31 1,68 x x x x x 

ANJ  1,11 1,26 1,36 x x x x x 

PRV  1,0   x x x x x 

PRI   1,33 1,38 x x x x x 

MAT  1,17 1,34 1,52 x x x x x 

VLA  1,01 1,10 1,24 x x x x x 

VYV   1,32 1,47 x x x x x 

HUV     x x x x x 

PVY     x x x x x 

TSV     x x x x x 

ETV     x x x x x 

NAV     x x x x x 

INF     x x x x x 

SJL x x x x      

ANJ x x x x      

DEJ x x x x      

GEO x x x x      

MAT x x x x      

BIO x x x x      

ENV x x x x      

FYZ x x x x      

CHE x x x x      

CHB x x x x      

OBN x x x x      

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      

RUJ x x x x x x    

NEJ x x x x x x    
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SVP x x x x x x    

TCH x x x x      

ETV x x x x      

NAV x x x x      

Spolu:  X 1,12 1,28 1,44 X x X X X 

V školskom roku 2019/20 boli na konci roku žiaci hodnotení slovne-stupňami. 

6 h. 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 

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+ /4/ 

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 
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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 

 

Ukazovateľ Z toho nekvalifikovaní 
-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 35 0 

Muži 7 1 

Spolu (kontrolný súčet): 42 1 

Kvalifikovanosť v %: 97,61  

Veková štruktúra 

do 30 rokov 4 0 

do 40 rokov 19 1 

do 50 rokov 12 0 

do 60 rokov 12 0 

do 65 rokov  5 0 

Spolu (veková štruktúra): 42 3 
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9. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
  

 

10. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  VYUČOVACÍCH 
PREDMETOV  

   
Zoznam vyučovacích 
predmetov 

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

1. – 4. ročník 363/363 100% 

Slovenský jazyk 72/72 100% 

Anglický jazyk 95/95 100% 

Dejepis 21/21 100% 

Geografia 24/24 100% 

Občianska náuka 10/12 83,3% 

Fyzika 18/18 100% 

Matematika 66/66 100% 

Chémia 15/15 100% 

Biológia 24/24 100% 

Nemecký jazyk 12/12 100% 

Ruský jazyk 10/10 100% 

Technika  0/26 0% 

Počtoland 6/6 100% 

Výtvarná výchova  15/15 100% 

Seminár z matematiky 6/6 100% 

Hudobná výchova 12/12 100% 

Telesná výchova 28/38 73,7% 

Etická výchova 5/16 31,3% 

Cvičenia zo slovenského jazyka 3/3 100% 

Náboženská výchova 4/4 100% 

Informatika 13/21 61,9% 

Druh vzdelávania Počet Názov vzdelávania 

Adaptačné 3 Adaptácia začínajúceho pedagóga 

Funkčné 1 Riadenie školy a školského zariadenia 

Špecializačné 2 Špecifika vzdelávania žiakov s autizmom 

Inovačné -  

Aktualizačné 4 Netradičné športy 

 42 Práca v EDUPAGE 

Nová legislatíva 42 Zákon 138 

Prípravné atestačné -  

Kvalifikačné 2 Jolly Phonics 

Iné Vlastné inovačné 15 Hejného matematika 

Vlastné inovačné 48 Vstupná inštruktáž BOZP 

Spolu 159  
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Prírodovedné cvičenia 6/6 100% 

Športová príprava 24/24 100% 

Spolu: 489/546 89,6% 

1. -  4. ročník 363/363 100% 

5. – 9. ročník 489/546 89,6% 

1.-9. ročník 852/909 94,8% 

 

11. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

a) Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 

Poradenstvo  pre žiakov a rodičov:  

▪ Poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci rodičom 
a žiakom 9.,8.,a 5. ročníka / možnosti štúdia na stredných školách/  

▪ Spoločné stretnutia rodičov, žiakov 9. ročníka, vedenie evidencie žiakov končiacich v danom 
školskom roku dochádzku na základnej škole  

▪ Duálne vzdelávanie žiakov  
▪ Testovanie 9  
▪ Oblasť starostlivosti o žiakov s výchovnými  a vzdelávacími problémami 

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  
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▪ 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:  

Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením Covid 19, na ktorú spoločnosť nebola 
pripravená a ktorú sa nedalo predpokladať si vyžadovala práca výchovnej a kariérnej poradkyne 
nadmerné úsilie a flexibilitu pri vykonávaných činnostiach, keďže pokyny a usmernenia boli rôzne 

▪ pokyny z ministerstva školstva na celú agendu týkajúcu sa prijímacích pohovorov, kritérií 

prijímania na SŠ sa menili za pochodu a vyžadovali si flexibilitu a zmenu organizácie 

a komunikácie   

▪ mnohí rodičia nereagovali na on-line komunikáciu, reagovali aj v neskorých večerných 

hodinách a očakávali okamžitú spätnú väzbu 

▪ neskoro reagovali na správy od kariér. poradcu, bolo ich treba neustále vyzývať k spolupráci 

6. Námety do budúcnosti:  

Príprava a organizácia podujatí  na škole 

▪ stretnutia zamestnávateľov s rodičmi a žiakmi  
▪ Deň remesiel –  podujatie pre žiakov 8 .a 9.r. so zástupcami a študentmi stredných škôl  

  

b) Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  

1. V školskom roku 2019/2020 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 



 12 

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. 

CENTRUM PEDAGOGICKÉHO a PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA MARTIN 

Pod záštitou CPPPaP som sa ako koordinátor prevencie 1.10.2019 zúčastnila premietanie filmu „Kto je 
ďalší?“ , ktorý otvára témy šikanovania, kyberšikanovania, sexuálneho vydierania cez internet, či 
nebezpečnú honbu za selfie fotkami. 

ŠIKANOVANIE 

Ako koordinátor prevencie som úzko spolupracovala s triednymi učiteľmi a deťmi, ktoré mali problém so 
šikanovaním. Spolu so školskou psychologičkou sme viedli rozhovory s rodičmi a deťmi na obidvoch 
stranách a snažili sa vždy problém vyriešiť. Ako 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 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. 

Do budúceho školského roka plánujeme začať dlhodobý preventívny program CPPPaP pre 2. ročník 
ZIPPYHO KAMARÁTI, ktorý by mal deti naučiť vedieť zvládať bežné problémy v živote a tiež vedieť 
povedať o pomoc, prípadne ju poskytnúť iným. 

 

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 

 

12. 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:  
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- Dni otvorených dverí 
- Vianočné trhy 
- 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 stretávala v období september až december 2krát mesačne. V školskej  rade pracovali 
zástupcovia tried, ktorí informovali triedne kolektívy o dianí na zasadnutí.Za prvé dva štvrťroky 
hodnotili triedy, ich úpravu a čistotu a správanie žiakov. ŽŠR sa stretávala raz za štvrťroka aj 
s vedením školy, kde predkladala svoje návrhy a požiadavky. 
 

f) Iné aktivity:  
V ročníkoch 1. – 4. : 
Medzi pravidelné aktivity patrí návšteva knižnice, Európsky deň jazykov, Týždeň zdravej výživy, 
Vianočné trhy, Tvorivé dielne, Jesenný beh zdravia, Zdravý chrbátik 
V ročníkoch 5. – 9. : 
Na druhom stupni sa konali Európsky deň jazykov, Besedy so zamestnávateľmi, Prednášky- 
mestská polícia, Týždeň zdravej výživy, Literárne exkurzie, besedy, Besedy s pracovníkom 
Jeseniovej lekárskej fakulty, Dejepisné exkurzie, Deň remesiel, Exkurzie RJ, Matematická súťaž 
POKLAD 
 
Projekty: - Záložka 

 
Súťaže:  
- Slovenský jazyk a literatúra :MIX MARATÓN 
-  Jazyk: Olympiáda v AJ, NJ, RJ 
- Matematika: Gymboj, Matboj,  Pytagoriáda 
- Technika: Technická olympiáda 
- Výtvarná výchova: Turčiansky sv. Martin, Vesmír očami deti 
- Environmentálna výchova: spolupráca  
- Telesná a športová výchova: Cezpoľný beh, Atletická liga, Minifutbalová liga, Vybíjaná, Pláva 

celý MARTIN,  
Bedminton, Florball. Minichampion liga 
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13. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2019/20 

 

14. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Výsledky školskej inšpekcie vykonanej dňa 25.10.2019, ktorej predmetom bolo odstránenie nedostatkov 
zistených pri inšpekciách v základnej škole. Odporúčania inšpekcie dodržiavať odporúčania poradných 
orgánov pri hodnotení žiakov s VPU boli odstránené a skontrolované hospitačnou činnosťou. 
Odporúčanie : Zaradiť do obsahu vzdelávania začlenených žiakov špecifické predmety nebolo 
akceptovaná. 

Opatrenia „Zohľadniť požiadavky a špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so športovým nadaním 
v ŠkVP a Upraviť dĺžku obedňajšej prestávky pre žiakov 3.- .9. ročníka v zmysle právneho predpisu“  boli 
obe splnené. 

18. 11. 2019 bola vykonaná následná inšpekcia  kontrola stavu zabezpečenia a realizácie 
celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka.  

Záver: Prijaté opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov  boli splnené. 

17.01. 2020 bola vykonaná tematická inšpekcia, na ktorej boli zistené nedostatky: „Zamestnávanie 
zamestnancov nespĺňajúcich kvalifikačné predpoklady“ a nerozdelenie žiakov na skupiny na hodine 
informatiky. 

Všetky nedostatky boli následne odstránené a oznámené to bolo 14. 8. 2020 listom Štátnej školskej 
inšpekcii. 

 
15. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

ŠKOLY 
 

A) budovy, dielne, odborné učebne 

 

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 

Tvorba inkluzívného tímu pre žiakov so 
ŠVVP, zamestnávanie AU,PA 

áno 1.9.2020 
plánované
31.8. 2022 

Refundá
cia 

miezd 
- - 

Fondy  
EU 

        

INÉ         

Kapacita školy:  Skutočný počet žiakov: 695 Naplnenosť školy (%): 100 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 5  

 Učebne 36  
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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...)  

 

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 
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16. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

Základom nášho strategického programu školy je päť vyvážených nosných pilierov vzdelávania 

v nasledovných oblastiach:  

-           rozvoj pohybových schopností žiakov, prevencia zdravia 

- rozvoj jazykových zručností 

- rozvoj informačno-komunikačných schopností 

- integrácia žiakov s telesným, zdravotným postihom, poruchami učenia a správania 

- mimoškolská záujmová činnosť   

 

Škola  okrem strategického zamerania – vízie otvorenej školy pripravujúcej svojich žiakov pre 

praktický život plnila v školskom roku 2019-2020 nasledovné ciele: 

 

1.Vytvárať na škole také podmienky, ktoré by viedli k naplnenosti tried a školy tak, aby celkový 

počet žiakov neklesol pod 670 žiakov a v MŠ pod 160 žiakov. 

 

   Plnenie: V školskom roku 2019/2020 nastúpilo do základnej školy celkom 702 žiakov z toho 

97 bolo integrovaných.  V školskom roku 2019/2020 nastúpilo do materskej školy 193 detí. V 

základnej škole bol nárast žiakov o 13.  V Materskej škole došlo v porovnaní so školským 

rokom 2019/2020 k nárastu o 4 detí.   

Z dlhodobého strategického zámeru sa nám túto úlohu naplnenosti školy zatiaľ darí plniť, 

dokonca škola zaznamenáva v posledných rokoch značný nárast počtu žiakov.  

 

2. Zabezpečiť minimálne 90% odbornosť vyučovania. Zároveň vytvárať na škole zdravé 

školské prostredie pre žiakov, pedagógov a všetkých zamestnancov s cieľom podporovať ich 

ďalší osobnostný rast. 

 Plnenie: V školskom roku 2019-2020 bola odbornosť vyučovania na ZŠ 94,8.  V MŠ bola 

odbornosť vyučovania 100%. A tak daný cieľ zabezpečiť minimálne odbornosť vyučovania na 

90% sa podarilo splniť. Veľký dôraz sme kládli aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov.   

Celý výchovno- vyučovací proces bol ovplyvnený situáciami na škole, ktoré zasiahli do jej 

chodu. Bola to voľba riaditeľa školy a od marca COVID-19. Počas tohto obdobia sa menili 

štatutári, problém bol s odovzdávaním školy. Nakoniec sa učilo od 10. 3. 2020 dištančne. 

Postupne sa skvalitňoval aj tento systém vzdelávania. Od júna nastúpili žiaci 1. stupňa na 

klasické vyučovanie za sprísnených hygienických podmienok. Žiaci 2. stupňa pokračovali 

v dištančnom vzdelávaní a 22. 6. nastúpili do školy. 

 

3. Zachovať krúžkovú činnosť na škole a zapojiť čo najvyššie percento žiakov  

Plnenie: Na škole boli v tomto školskom roku boli vytvorené 1. polroku dobré podmienky pre 

záujmovú činnosť. V základnej škole v 19 krúžkoch pracovalo 554 žiakov. Krúžky boli vedené 

prevažne pedagogickými zamestnancami. Niektorí žiaci navštevovali aj viac krúžkov. 2. polrok 

bol skomplikovaný COVID 19 a krúžková činnosť neprebiehala. Na škole sú okrem záujmovej 

činnosti žiakov  vytvorené aj dobré podmienky pre športovú a relaxačnú činnosť širokej 

verejnosti – napr. prevádzka posilňovne, stolného tenisu, formou prenájmu telocvične, 

miniihriská v átriu školy ale aj možnosťou využitia plavárne a jej príslušenstva prostredníctvom 

firmy FIT KLUB s.r.o., ktorá tieto služby prevádzkuje.  
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17. SWOT ANALÝZA 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

• vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

• nedostatok športovísk pre atletiku( 

bežecká dráha) 

• atraktívnosť edukačnej ponuky školy  • priestorové vybavenie 

• individuálna integrácia žiakov so ŠVVP • chýbajúce odborné učebne 

• integrácia žiakov s telesným postihnutím 

-dobré podmienky 

• zastaralé sociálne zariadenia 

      • dopravná dostupnosť školy • nedostatok športovísk v zimnom období 

• zapájanie sa do projektov – úspešnosť  

Príležitosti: Riziká: 

• Základná škola 

• postupné zlepšovanie podmienok pre 

vzdelávanie žiakov  

• zlepšujúce sa podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných technológií  

•  postupné zlepšovanie podmienok pre 

športovú, pohybovú činnosť žiakov  

• zlepšovanie podmienok pre záujmovú 

činnosť žiakov vzdelávanie žiak 

 

• nepriaznivý demografický vývoj 

• nedostatok finančných prostriedkov na 

modernizáciu budovy – interiéru 

• pokles pohybovo nadaných detí v bežnej 

populácií 

• nárast počtu žiakov s rôznymi vývinovými 

poruchami, 

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

 

18. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

Stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 Základná škola podobne ako materská škola má veľmi dobre až nadštandardné priestorové podmienky 
v náväznosti na plnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Postupne aj v tomto školskom roku došlo k 
zlepšovaniu vybavenia školy dostupnými učebnými pomôckami, došlo k ďalšiemu zlepšeniu vo vybavení 
školy počítačovou technikou a to nielen pre žiakov ale aj pedagogických zamestnancov, neustále sa 
zlepšujú podmienky na výučbu cudzích jazykov , ktoré sa vyučujú prevažne v dvoch jazykových 
laboratóriách. Škola ma dobré podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy a pohybové aktivity (k 
dispozícií posilňovňa, posilňovňa v prírode, plaváreň, telocvičňa, na chodbách - stoly na stolný tenis, 
miniihrisko s umelou trávou, veľké futbalové ihrisko s umelou trávou). 

Tieto športoviská využívajú okrem žiakov športových futbalových tried aj žiaci základnej ale aj materskej 
školy na telesnú a pohybovú prípravu, ale tiež sú dostupné aj verejnosti. 
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19. 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 Varenie 18 Galická 

 Cvičenia so SJ 13/17 
Zápotočná/Chrípková-
Zaťková 

 Angličtina 23/12 Bohušová/Čillová 

Prírodovedné Príprava na testovanie M 18/34 Chvojková/Rovná 

Technické Mediálny 44 Gažo/ Pavlíková 

 Tvorivé dielne 40 Krištofová/Bohušová 

 Varenie 8 Hrozienčíková 

Umelecké Háčkovanie 8 Crkoňová 

 Výtvarná 12 Chrípková-Zaťková 

 Divadelný 10 Labudová/Ševčíková 

Športové Florbal 15 Babej-Kotýrová,Kráľ 

 Šachový 28 Šarluška 

 Stolný tenis 32/17 Kučera/Lacko 

 Volejbal 33 Polačiková,Slivková 

 Tanečný  15/17 Vachová,Jurčaková 

 Plavecký 27/20 
Kučera, Abt/Slezáková, 
Šalagová 

 Futbal 19/43 Peržel/Šupej 

 Orintačný beh 20 Miartušová 

Iné Čitateľský 12 Abt 

Spolu  554  

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    

    

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 Cezpoľný beh Spišák, Ursíny, Mejtský 2. 

 Minichampion liga dievčatá 2. 

Celoslovenské kolo     

Medzinárodné kolo    
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20. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY     

A) ŠKD  
      V školskom klube detí v školskom roku 2019/20 bolo otvorených 9 oddelení. 
Činnosť žiakov v ŠKD bola zameraná na relaxačné a tvorivé hry. Snažili sme sa žiakom ponúknuť 
divadelné predstavenie, besedy napr. s políciou, záchranármi......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 279 0 100 

 
B) Školská jedáleň 

V školskej jedálni sa stravovalo 702 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 
 
 
4. 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 2019/2020. Pedagogická rada bola funkčná, pracovala 

neformálne a efektívne.  

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, 

kontinuálne 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. 
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Rozšírené vedenie školy  

Pedagogických zamestnancov materskej školy zastupovala v rozšírenom vedení školy pani učiteľka Oľga 

Ceconíková a Veronika Simonidesová. Zúčastňovala sa zasadnutí, predkladali návrhy a podnety 

pedagogických zamestnancov.    

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. Vedením Metodického združenia bola poverená pani učiteľka Ružena Holinová 

v 1. polroku v druhom polroku viedla MZ Bc. Katarína Nováková.  Metodické združenie organizovalo svoju 

činnosť v súlade so štatútom a plánom činnosti na školský rok 2019/2020.  

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  
 

Ukazovateľ/vek.zl
oženie triedy 

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

Celkový počet detí  Celkový počet detí 

1. trieda:   23 23 

2. trieda: 23 23 

3. trieda:    24 23 

4. trieda:  24 24 

5. trieda:  24 24 

6. trieda:  25 25 

7. trieda:  25 25 

8. trieda:  25 25 

Spolu: 193 192 

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

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné  14 

3-ročné  54 

4-ročné  52 

5-ročné 65 

6-ročné 8 

Odložená šk. dochádzka 8 

Spolu: 193 
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6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 16 1 0 

Muži 0 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 17 0 0 

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 1   

do 40 rokov 2   

do 50 rokov 7   

do 60 rokov 6   

nad 60 rokov 1   

dôchodcovia 0   

Spolu (veková štruktúra): 16 0 0 

 
7. 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 ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné  2 
Zvieratká a vtáky v zime 
Rok v materskej škole 

Špecializačné 0 
 
 

Aktualizačné 

9 Prosociálna výchova v MŠ. 

9 Outdorová edukácia v MŠ.  

13 Príprava na povinné predškolské vzdelávanie 

4 Zippy a jeho kamaráti  

 3 
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na 
písanie v základnej škole 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 

Materská škola bola od 10.03.2020  o 31.05.2020 zatvorená z dôvodu  výnimočnej situácie Covid19. Po 

nástupe v júni sa z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení nemohli uskutočňovať žiadne 

hromadné akcie a aktivity.  

- multimediálne prezentácie:  

- spolupráca školy s rodičmi: 

Spolupráca s rodičmi bola realizovaná cez Radu školy, v ktorej pracoval za rodičov detí  materskej školy 

zvolený člen pán RNDr. Michal Šimera, Rodičovskú radu, v ktorej pracovala za rodičov detí materskej 

školy zvolená členka pani  Mgr. Denisa Hrušková.  Každá trieda mala v Rodičovskej rade svojho 

zástupcu, ktorého si zvolili rodičia na triednych rodičovských schôdzach. 

Materská škola realizovala interný edukačný projekt Služba rodine. 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. V rámci projektu boli zorganizované celoškolské projektové 

dni: 

Október Mesiac úcty k starším: triedne besiedky pre starých rodičov 

• Deň materských škôl:  spoločné tvorenie s rodičmi v triedach z prírodnín na jesennú tematiku, 

spoločné hranie s rodičmi. 

• Mikulášske predstavenie  spojené s rozdávaním balíčkov pre deti. 

• Vianočné tvorivé dielne s rodičmi: ozdobovanie medovníkov, vyrábanie ozdôb, pozdravov 

a vianočných dekoratívnych predmetov na celoškolskom projekte.  

• Vianočné trhy. 

Prípravné atestačné 0 
 

 

Atestačné 0  

Kvalifikačné  0 
 
 

Iné  

1 
Projekt Erasmus + Moderný manažment v materských školách 
     

1 Edukačno-inšpiratívny maratón pre pedagógov 

2 Zasadnutie spoločnosti pre predškolskú výchovu v Prešove 
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• Vianočná slávnosť.  

• Fašiangový karneval s Ujom Ľubom. 

 

 Projektové dni  mali pozitívny ohlas medzi rodičmi, boli pripravené kvalitne s participáciou celého 

pedagogického kolektívu.  

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, 

• otvorené hodiny pre rodičov: školská pripravenosť, rozvíjanie grafomotorických zručností,  

• interné panelové prezentácie, 

• zapojenie detí do výtvarných a športových súťaží, 

Výtvarná súťaž Odkaz svätého Martina 2. miesto.  

 
- školský časopis:  
V školskom roku 2019/2020 nebol vydaný školský časopis. Spracovalo sa Portfólio akcií materskej školy 
doplnené fotodokumentáciou. 
 
- iné aktivity:  
V školskom roku 2019/2020 pokračovala materská škola v interných projektoch: 

•  SLUŽBA RODINE zameranom na aktívnu spoluprácu s rodičmi : poskytovanie námetov na 

spoločné voľnočasové aktivity, konzultačná a poradenská činnosť, neformálne stretnutia 

s rodičmi. 

• Program  ERASMUS+:  

„MODERNÝ MANAŽMENT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH II“ v rámci programu ERASMUS.  

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

• KAMARÁT AX: Preventívny program  v spolupráci s Mestskou políciou v Martine bol zameraný na 

osobnú bezpečnosť, bezpečnosť v doprave.... 

• PROJEKT DENTAL ALARM: zameraný na  dentálnu hygieny a správnu starostlivosť o zuby. 

• PROJEKT ZDRAVÝ CHRBÁTIK: v spolupráci s OZ Zdravý chrbátik Ružomberok bol zameraný 

sa na komplexné posilňovanie chrbtice. 

• PROJEKT ROZVÍJANIA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ DETÍ:  bol zameraný na 

 rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky a na rozvíjanie správnych zručností pri kreslení 

a písaní. 

 

DOPLNKOVÉ AKTIVITY:  
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PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA:  Zdravý životný štýl, špeciálne pohybové zručnosti, základy plaveckých 

zručností, zdravotná prevencia  

VÝCVIK ZÁKLADOV LYŽOVANIA: Zdravý životný štýl, otužovanie, rozvíjanie vôľových vlastností, 

špeciálne pohybové zručnosti, základy lyžovania.  

ĎALŠIE PROJEKTY A AKTIVITY DO KTORÝCH SA MATERSKÁ ŠKOLA ZAPOJILA A 

REALIZOVALA: 

- Desatoro čitateľa -  v spolupráci s mestskou knižnicou.  

- Pravidelná celoročná predplavecká príprava 1x týždenne vedená kmeňovými pedagógmi 

materskej školy. 

- Tematické interaktívne programy v spolupráci s RÚVZ: Týždeň zdravej výživy. 

- Tematické aktivity zamerané na dentálnu hygienu a prevenciu DENTAL ALARM.  

- Jesenný  atletický trojboj  predškolákov – porovnanie skvalitnenia pohybových výkonov detí. 

- Mikuláš v materskej škole.  

- Celoškolská vianočná slávnosť. 

- Vianočné trhy. 

- Výcvik základov lyžovania. 

- Výtvarná súťaž: Odkaz sv. Martina. 

- Návraty prvákov -  v spolupráci so základnou školou. 

- Prednáška o školskej spôsobilosti v spolupráci so SCŠPP v Martine. 

- Logopedická depistáž v spolupráci so SCŠPP v Martine. 

- Slávnostné rozlúčky s predškolákmi bez účasti rodičov.. 

- Exkurzie: Múzeum A. Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch 

- Environmentálne vychádzky: gazdovský dvor Kľačany...... 

- Koncerty, muzikoterapia, divadelné predstavenia (Divadlo zo šuflíka, BABADLO, Prešov,  Divadlo 

spod Spišského hradu...),  zábavné programy s ujom Ľubom.... 
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10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 
 

 
11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU  
Zistenia: 
V školskom roku 2019/201 nebola v materskej škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
 
12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 
 
A) budovy 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu 
/ grantu 

Stručná char. 
projektu / 

grantu 

Akcept./ 
Neakcept. 

Termín 
začiatku 

realizácie 
pr. 

Termín 
ukončeni

a 
realizácie 

pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 
Martin 

M
es

to
 

M
ar

ti
n

 

        

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        

        

        

        

F
o

n
d

y 
E

U
         

        

        

        

IN
É

 

        

        

        

        

Kapacita 
školy: 

195 
podľa zákona 
245/2008  
168 detí 

Skutočný počet detí: 190 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 2  

 Triedy 8  

Z
 t

o
h

o
 Herne 8  

Spálne 8  

Šatne                                           (Áno/Nie) Áno  

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) Áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) Nie  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) Áno  
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B) športoviská/školský dvor 

 

 
 
13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2019/2020  

1. Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na 

správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu 

polohu tela počas činnosti. 

2. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou pohybových aktivít na pobyte vonku, zdravotných cvičení, pohybových súťaží..... 

3. Rozvíjať komunikačné zručnosti detí, aplikovať aktivity na rozvíjanie správnej výslovnosti. 

Napomáhať aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s porozumením. Pri overovaní 

porozumenia vypočutého textu, verbálnych informácií a viacsmernej diskusie využívať 

metódy tvorivej dramatiky. 

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

exkurzie a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a 

situáciami. 

5. Organizovať rôzne aktivity, pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu 

významu, poslania a zviditeľnenia vzdelávania detí v materských školách a práce učiteliek 

materských škôl 

 

T
ec

h
n

ik
a  PC                                                  (ks) 13  

Dataprojektory                             (ks) 12  

Interaktívne tabule                       (ks) 8  

Športoviská 

Názov 
športoviska 

Áno/Nie 
Rozmery 
Povrch 

Stav 
vyhovujúci/ 
nevyhovujúci 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  Áno 82 m 2 Vyhovujúci   

Ihrisko      

Iné (uviesť) Školský dvor  534,6 m 2 
Trávnatá plocha, asfalt, hracie prvky 
 

 
Vnútorné átrium 100 m2 

 

Vyhovujúci 
 
 

 
 

Vyhovujúci 

 2019 nové 
pieskovisko 

 
2019 oprava 
povrchu nový 

koberec 
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- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2019/ 2020: 

1. Pedagógovia uplatňovali vo výchovno-vzdelávacom procese tvorivé metódy a stratégie so zameraním 

na rozvíjanie garfomotorických zručností, pohybových zručností, predčitateľskej a predpisateľskej 

gramotnosti. Bol vypracovaný 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 v telocvični, na terasách v átriu a  

pohybových súťaží:  jesenný trojboj a doplnkových aktivít: predplavecká príprava, lyžiarsky kurz. 

Pohybové zručnosti sa rozvíjali v telocvični, na ihrisku a vo vonkajších priestoroch.  

3. Učiteľky sa zamerali na rozvíjanie komunikačných zručností detí, rozvíjali správnu výslovnosť, 

porozumenie textu a pragmatickú rovinu reči. Prebehla logopedická depistáž. 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. Ciele výchovno-vzdelávacieho procesu 

boli plnené formami zážitkového učenia v reálnom prostredí – exkurzie, návštevy, výlety za poznávaním 

regiónu a blízkeho okolia a pod.. Učiteľky aktívne využívali kompetencie získané kontinuálnym 

vzdelávaním a inými formami vzdelávania – inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 

prosociálnej, outdorovej, grafomotoriky, sociálnej.... 

5. V školskom roku 2019/2020 sa výrazne skvalitnila konzultačná a poradenská činnosť pre rodičov. 

Zaznamenali sme zvýšený záujem rodičov o poskytovanie informácií cez konzultačné hodiny aj mimo 

nich. Triedne učiteľky využívali rôzne formy - prezentácia portfólií detí, priame ukážky výchovno-

vzdelávacieho procesu, pre rodičov (otvorené hodiny), neformálne stretnutia s rodičmi, panelové 

prezentácie a pod. Zlepšila sa spolupráca so špeciálnou psychologičkou a pedagogičkou, spolupráca so 

školou. V spolupráci so SCPPP V Martine sme realizovali logopedickú depistáž detí a prednášku pre 

rodičov o školskej spôsobilosti.  

V plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu bol zvýšený dôraz kladený tvorivé rozpracovanie 

výkonových štandardov a obsahových štandardov ŠTVP do denných cieľov výchovno-vzdelávacieho 
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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.  

 - definícia cieľa pre školský rok 2020/2021  

Ciele  minulého školského roka sme doplnili a  budeme pokračovať v ich plnení. 

1. Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na 

správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu 

polohu tela počas činnosti. 

2. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou pohybových aktivít na pobyte vonku, zdravotných cvičení, pohybových súťaží..... 

3. Rozvíjať komunikačné zručnosti detí, aplikovať aktivity na rozvíjanie správnej výslovnosti. 

Napomáhať aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s porozumením. Pri overovaní 

porozumenia vypočutého textu, verbálnych informácií a viacsmernej diskusie využívať 

metódy tvorivej dramatiky. 

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

exkurzie a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a 

situáciami. 

5. Organizovať rôzne aktivity, pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu 

významu, poslania a zviditeľnenia vzdelávania detí v materských školách a práce učiteliek 

materských škôl. 

6. Integrovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

7. Rozvíjať orientačné a pohybové zručnosti prostredníctvom orientačného behu. 

 

V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie (od 10.03 - 31.05. 2020)  sa materská škola 

riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 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 elektronickou formou, osobne, mailom. Všetky bližšie informácie boli 

uvedené na webovej stránke školy. 
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14. SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

Dobrá povesť a poloha školy                           Zmena legislatívy 

Záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej 
školy 

Vysoké počty detí v triedach 
 

Kvalifikovaný pedagogický zbor Málo financií vzhľadom na väčšie investície  
 

Spolupráca so základnou školou  Zastaralé sociálne zariadenia v 4 triedach 

Dobrá materiálno - technická vybavenosť školy Komunikačný kanál s rodičmi MŠ: edupage 

Dobré podmienky na realizáciu krúžkovej činnosti  

Počet záujemcov o predškolskú výchovu rastie  

Dostupnosť športových ihrísk  

Propagácia a prezentácia materskej školy  

Realizácia nadštandardných aktivít  

Využívanie krytej plavárne v areáli školy  

Využívanie telocvične  

Spolupráca s rodičmi, partnermi školy  

Dostupnosť z centra a ostatných mestských častí   

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

Vzdelávanie pedagógov v rôznych oblastiach 
osobnostného a profesijného rozvoja 

Narastanie počtu detí s rôznymi poruchami 
správania a učenia 

Skvalitňovanie učebného prostredia a exteriéru Zvýšenie výdavkov na mzdy, rekreačné poukaz 

Inovovaný Školský vzdelávací program, možnosť 
profilácie materskej školy  

Organizácia prevádzky školy pri väčšom počte 
vzdelávajúcich sa učiteliek, pri neprítomnosti 
z dôvodu PN 

Získavanie sponzorov Demografický pokles populácie 
 

Tvorba projektov – získať finančné zdroje z 
fondov a nadácií  

Pretrvávajúci problém zabezpečenia 
pedagogických asistentov pre deti 
s diagnostikovanými ŠVVP  

Rekonštrukcia umyvárok, revitalizácia školskej 
záhrady, vnútorných a vonkajších priestorov 

Zvyšovanie administratívy  
 

Zvyšovanie didaktických kompetencií učiteliek 
v plánovaní a projektovaní a hodnotení 

Organizácia prevádzky školy pri väčšom počte 
vzdelávajúcich sa učiteliek, pri neprítomnosti 
z dôvodu PN 

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 

• zlepšiť komunikačný kanál s deťmi/rodičmi prostredníctvom Edupegu, 

• zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, 

• spolupráca s CPPP v Martine, so SCPPP v Martine 

• zapojenie sa do projektov, 

• sústavné vzdelávanie učiteliek, využívanie získaných vedomostí a zručností v praxi, 

• modernizácia hygienických zariadení v 4 triedach, 

• maľovanie materskej školy, 
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• výmena krytov radiátorov v budovách MŠ, 

• nové striešky nad vchodové dvere v MŠ, 

• ďalšie rozšírenie podmienok na pohybové a relaxačné aktivity na školskom dvore 

• modernizácia IKT techniky. 

 
15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

Materská škola je umiestnená v účelovej budove priamo prepojenej na základnú školu a krytý bazén. 

Disponuje veľmi dobrými priestorovými, materiálnymi a edukačnými podmienkami na realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, na športovo-relaxačné vyžitie detí, aj na realizáciu krúžkových a 

doplnkových aktivít. Všetky triedy majú samostatnú herňu, spálňu, sociálne zariadenie, šatňu. Má vlastnú 

školskú jedáleň. Na plnenie úloh výchovno-vzdelávacieho procesu a na pohybovo-relaxačné činnosti bol 

využívaný školský dvor s účelovým vybavením, pieskoviskom a umelo vybudovaným kopcom, telocvičňa, 

detská galéria, priestor zborovne s projektorom, projekčným plátnom, PC s pripojením na internet. Na 

potreby výchovno-vzdelávacieho procesu a celoškolské podujatia bola príležitostne využívaná aj školská 

jedáleň s veľkoplošným projekčným plátnom, so zabudovaným projektorom a domácim kinom. Na 

pohybové aktivity bolo využívané aj ihrisko s umelou trávou, ihrisko s prírodnou trávou, telocvičňa ZŠ, 

viacúčelové ihrisko s umelou trávou v átriu ZŠ. Vnútorné átrium materskej školy bolo využívané na 

pohybové, relaxačné aktivity a na hry s vodou. Raz týždenne bol využívaný detský bazén na krytej 

plavárni.  

Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami s pripojením na internet, televíznymi prijímačmi, DVD 

prehrávačmi, audiovizuálnou technikou, digitálnymi pomôckami a hračkami -  kamery, fotoaparáty, 

digitálne mikroskopy, robotické hračky.  V školskom roku 2019/2020 pokračovala materská škola v 

skvalitnení edukačného prostredia a materiálneho vybavenia. Edukačné prostredie, materiálne a 

priestorové zázemie vytváralo dobré podmienky na realizáciu výchovy a vzdelávania a umožňovalo 

pedagógom pracovať kvalitne, kreatívne a inovatívne. Zabezpečená bola  plynulá a bezproblémová 

organizácia prevádzky a výchovnovzdelávacieho procesu.  

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020: 
 

Názov krúžku 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Oboznamovanie s anglickým jazykom Mgr.Viera Čillová,  
Mgr. Jana Bohušová 

Ako to funguje – tvorivosť s LEGOM Zuzana Kmecová 
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Malý umelec – výtvarná tvorivosť Edita Močilanová 

Roztlieskavačky Michaela Lilgová 

Športovo-pohybová príprava Ing.Peter Peržel,  
Marián Šupej 

Šikovné rúčky Mgr. Michaela Gemešová 

 
- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách 

súťaží: Výtvarná súťaž Odkaz svätého Martina 2. miesto 

Úroveň Súťaž 
Meno dieťaťa  

(družstvo 
chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 

   

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

   

   

 
 
- prehľad umiestnenia detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách 
športových súťaží  
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  
(družstvo 

chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo 

   

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 
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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. 2 

 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 (podľa §7 ods. 1,2 zákona 597/2003 Z. z.): 

 
Dátum:  
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:     
 ................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 1 : Prospech a dochádzka žiakov ZŠ k 31. 8. .................... 
 
 

1. až 4.
5.

spolu dievč. spolu dievč. zo stĺ.5+12

a b 1 2 3

6. 7. 8. 9.
5. až 9. znevýhod.I.r.

Ročník Zdravot.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14

Žiaci ku koncu školského roku (0102 až 0104) 0101 89 66 86

4 5 6 7 8 9

60 66 359 166 8777

z 
to

h
o

prospeli 0102 0 65

92 333 138 83

0 0 0

73

72 57 64 352 164 8785 92 242 137 83 76

0 0 0 0

nehodnotení 0104 1 1 1 0

88 0 0 0 0 0neprospeli 0103 88 0 0 0

2 7 2 0

budú opakovať ročník (z r0103 a 0104) 0105 0 0 0 0

3 1 0 1 1 3

0 0 0 00 0 0

0106 0 0 0 1

0 0 0 0

0 3 0 0

Žiaci klasifikovaní 2., 3. a 4. stupňom
0107 0 0 0 0

1 0 0 2 0 1

0 0 0 0
zo správania (z riadku 0101)

0 0

Žiaci, ktorí robili opravnú skúšku

prostredia (z riadku 0103)
0 0 0 0 0 0

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
0108 0 0 0

4294 5631

3 13

0 0 0 0 0

0 00 0

5129 22144 10555 6520

z počet neospravedlnených hodín 0110 0 0 0

17670 7207 4406 4387 4311 3911Počet vymeškaných hodín spolu 0109 4153 3592

0 0 0 0

19 3 9

riadku počet vymeškaných hodín žiakov
0111 0 0

0 0 0 0 0 3

0109 zo sociálne znevýhod. prostredia
0 0 0 0

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu  
za rok 2019 

 
od 1. 1. 2019  do 31. 12. 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Martine 29. januára 2020    Mgr. Eva Královancová 
  
                                       riaditeľka školy 
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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. 2019 do 31.12.2019. 

 

 

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 2018/2019 navštevovalo školu 682 žiakov, z toho 95 integrovaných,  v tridsiatich 

triedach. Do školského klubu detí bolo prihlásených 269 detí, ktoré navštevovali deväť oddelení. Prijatých 

bolo  463 vzdelávacích poukazov.  V školskej jedálni sa stravovalo 735 detí vrátane detí v materskej škole  

a 148 dospelých stravníkov.  V materskej škole bolo zapísaných 190 detí vrátane 60 predškolákov. V MŠ 

bolo zriadených osem tried.  

 

V novom školskom roku 2019/2020 navštevuje školu 702 žiakov, z toho 91 integrovaných,  

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

oddeleniach. Prijali sme  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 je zriadených osem tried. Evidenčný počet zamestnancov 

k 31.12.2019 vo fyzických osobách bol 122, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na 

plne zamestnaných bol 117,9 osôb.  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 príjmov 

a výdavkov bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie 

rozpočtu sú uvedené v samostatnej tabuľke.  

  

Schválený rozpočet príjmov bol vo výške  328 920  EUR.  V priebehu roka bol upravený o sumu 

zostatku prostriedkov podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2018 na 334 325 EUR. 

 

 Pôvodný rozpočet výdavkov bol určený vo výške 2 394 328 EUR.  Rozpočtovými opatreniami bol  

upravený na 2 817 689  EUR. 
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3.1. Rozpočtové opatrenia 
 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Martine   dňa 14. 12. 

2018.  Do 31. 12. 2019 bol  upravovaný  týmito rozpočtovými opatreniami: 

 

 

P. č. 

zmeny 

Dátum 

rozpočt. 

Opatrenia 

                  Druh rozpočtového opatrenia                 Zmena 

rozpočtu  

v EUR 

1. 4. 1. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, normatívne prostriedky na originálne 

kompetencie, S1+2=04 

 

-16 803 

2. 28. 1. 2019 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 

 

 

+   7 900 

 

 

+  10 050 

3. 20. 2. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

asistenta učiteľa, S1=2 

 

+  36 960 

4. 25. 2. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, bežné výdavky na hmotné núdze 

a podporu stravovacích návykov 

 

   +  10 243 

 

5. 25. 2. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne   prostriedky – úpravy po 

základnom rozpise 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky na 

vzdelávacie preukazy, S1=1 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

predškolákov,  KZ 111 

 

+  116 894 

 

 

+   416 

 

 

-   380 

6. 19. 3. 2018 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky na žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, S1=5 

 

+    300 

7. 29. 4. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – 

podnikateľská činnosti, KZ 71 

 

Zmena rozpočtu bežných príjmov – príjmové finančné 

operácie položka 453 – prostriedky 

z predchádzajúcich rokov – podnikateľská činnosť, 

KZ 71 

 

+  5 405 

 

 

 

+  5 405 

8. 29. 4. 2019 Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – 

vlastné zdroje z predchádzajúcich rokov, KZ 46 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – vlastné 

zdroje na nákup potravín, KZ 72f 

+  1 655 

 

 

+  11 671 
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9. 30. 5. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, normatívne prostriedky na originálne 

kompetencie, KZ 41,  S1+2=04 

 

 

 

+  30 945 

10. 17. 6. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na havárie, KZ 41,  

S1+2=04 

 

 

+  42 000 

11. 25. 6. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

lyžiarske kurzy, KZ 111, S1=7 

 

 

-  3 150 

12. 1. 8. 2019 Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na umývačku, KZ 46 

a KZ 41, S1+2=04 

 

 

+  8 768 

13. 26. 8. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelové prostriedky – príspevok na 

učebnice, KZ 111, S1=6 

Na prvouky 

Na cudzie jazyky 

 

 

 

 

+       235 

+    2 849 

14. 26. 8. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, normatívne prostriedky po 

dohodovacom konaní, KZ 111 

 

 

 

+  40 250 

15. 10. 9. 2019 Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na odsávač pár  

KZ 41, S1+2=04 

 

 

+  2 500 

16. 18. 9. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

asistenta učiteľa, S1=2 

 

+  24 024 

17. 27. 9. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, bežné výdavky na hmotné núdze 

a podporu stravovacích návykov 

 

   +  67 575 

 

18. 6. 11. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky – príspevok 

na rekreácie zamestnancov, KZ 111, S1=9 

 

 

+   1 100 

19. 18.11. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelové prostriedky – na odchodné, 

KZ 111 

 

+   5 596 

20. 21.11. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

zriaďovateľ, účelové prostriedky na nákup športového 

materiálu, S1+2=04 

 

 

+   1 381 

21. 22.11. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, KZ 111, 

S1=5 

 

 

-     100 
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Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

záujmové vzdelávanie, KZ 111, S1=1 

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na 

výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, KZ 111  

 

+    38 

 

 

 

 +   833 

22. 9. 12. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky na úpravy 

platových taríf pedagógov, KZ 111  

 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, normatívne  prostriedky – zmeny po 

nových výkonoch a ich skladbe, KZ 111  

 

 

+   6 529 

 

 

 

+   5 986 

23. 17.12. 2019 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 

 

 

+   879 

 

 

-   879 

24. 18.12. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, účelové prostriedky – príspevok na 

učebnice, KZ 111, S1=6 

Na cudzie jazyky 

 

 

 

+    66 

25. 19.12. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, na dotácie pre deti v hmotnej núdzi, 

KZ 111 

 

 

 

+   16 

26. 23.12. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj 

štátny rozpočet, nenormatívne prostriedky – príspevok 

na rekreácie zamestnancov, KZ 111, S1=9 

 

 

+   2 609 

27. 30.12. 2019 Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – zdroj  

štátny rozpočet, nenormatívne  prostriedky na školu 

v prírode, S1=8 

 

 

 

-   1 000 

 

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

 

 

 
Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu Schválený 

rozpočet 

rok 2019 

Upravený 

rozpočet 

2019 

Plnenie 

rozpočtu 

31.12.2019 

Percento 

plnenia 

upraveného 

rozpočtu 

 € € € % 

 
Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom 

Okresného úradu  spolu, kód zdroja 111 

 

1 305 680 

 

1 563 685 

 

1 563 685 

 

100,00 

V tom:  

1 280 790  

 

1 450 449 

 

1 450 449 

 

100,00 
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Normatívne na prenesené kompetencie – kód 

zdroja 111  

Nenormatívne (účelové) spolu: 24 890 113 236 113 236 100,00 

Z toho: 

     Vzdelávacie poukazy  S1=1 

 

14 400 

 

14 854 

 

14 854 

 

100,00 

     Znevýhodnení  S1=5  200 200 100,00 

     Lyžiarsky kurz S1=7  6 900 6 900 100,00 

     Asistent učiteľa  S1=2  60 984 60 984 100,00 

     Príspevok na učebnice S1=6  3 150 3 150 100,00 

     Škola v prírode S1=8  6 900 6 900 100,00 

     Predškoláci  10 490 10 943 10 943 100,00 

     Rekreačné poukazy S1=9  3 709 3 709 100,00 

     Odchodné  5 596 5 596 100,00 

Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté 

ÚPSVaR na hmotné núdze a podporu 

stravovacích návykov – kód zdroja 111 

 

3 500 

 

81 334 

 

61 944 

 

76,16 

Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na 

výdavky - kód zdroja 41 S1+2=04 

756 228 825 019 825 019 100,00 

V tom: 

     Bežné výdavky na originálne kompetencie          

v školstve – normatívne (okrem účelových) 

 

756 228 

 

770 370 

 

770 370 

 

100,00 

     Účelové  na havárie  42 000 42 000 100,00 

     Kapitálové účelové   11 268 11 268 100,00 

     Iné účelové – Komisia športu  1 381 1 381 100,00 

Výdavky z vlastných zdrojov RO 274 820 288 146 202 551 70,29 

Z toho: 

     Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

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

 

274 820 

 

287 370 

 

201 775 

 

 

70,21 

     Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO 

(zostatky z roku 2018,  kód zdroja 46) 

 776 776 100,00 

     Výdavky podnikateľskej činnosti  KZ 71 54 100 59 505 66 374 111,54 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov 2 394 328 2 817 689 2 719 573 96,52 

Príjmy z vlastných  zdrojov RO kódy zdroja 

41, 71, 72f 

274 820 274 820 196 295 71,43 

Príjmy z podnikateľskej činnosti  KZ 71 54 100 59 505 72 082 121,14 

Príjmy celkom 328 920 334 325 268 377 80,27 

 

 

K 31. 12. 2019 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 na sústreďovanie tržieb za stravovanie cudzích stravníkov 

a financovanie nákladov spojených s podnikateľskou činnosťou školy, 

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 uzavretých  40 zmlúv o prenájme nebytových priestorov v čase mimo 

vyučovania, väčšinou na využívanie telocvične mimo vyučovacích a tréningových hodín, vrátane 3 zmlúv 

na celoročný alebo viacročný prenájom ostatných priestorov. Zákonné poplatky od rodičov za ŠKD zostali 

na úrovni predchádzajúceho roka t. j.  17,00 € a za materskú školu okrem predškolákov sa zvýšili od 1. 9. 

2019 zo 14 na 15 € mesačne.  Režijné poplatky za stravovanie v školskej jedálni sú za jedno hlavné jedlo 

v materskej škole aj v základnej škole 0,15 €.  Tieto poplatky sú v súlade s Dodatkom č. 9 k Všeobecnému 

záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97/2011. 

 

 



 

 40 

3.3 Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

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

klubu detí, materskej školy, školskej jedálne a  podnikateľskej činnosti, bol vo výške 334 325 € . 

K u koncu roka 2019 sme dosiahli príjmy vo výške 268 377,11 €, čo predstavuje plnenie na 80,27  %. Ich 

skladba bola nasledovná: 

         

                   

Druh príjmu Skutočne prijaté príjmy 

                           v EUR 

% podiel na celkových 

         príjmoch 

Z prenajatých priestorov 26 866,53 10,01 

Za školský klub detí 44 797,80 16,69 

Za zber 36,80 0,01 

Za materskú školu 17 457,31 6,51 

Za stravné – potraviny 85 695,27 31,93 

Z podnik. Činnosti  66 676,81 24,85 

Z dobropisov 356,37 0,13 

Za stravné – réžie 16 543,86 6,16 

Z predch. rokov 5 405,36 2,02 

Iné príjmy 4 541,00 1,69 

Spolu 268 377,11 100,00 

  

 Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch mal príjem za potraviny v školskom stravovaní. 

 

 

 

3.4.  Výdavky 

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

2 394 328 €, bol rozpočtovými opatreniami upravený na 2 817 689  € a bol vyčerpaný na  96,52 %.   

 

Vecné čerpanie  rozpočtu bolo nasledovné:                                         Podiel na čerpaní 

Mzdy a platy             1 499 038,85  €   55,12  % 

Poistné a príspevok do poisťovní   551 578,21  €   20,28  % 

Tovary a služby      635 593,58  €   23,37  % 

Bežné transfery       21 317,59  €       0,78  % 

Kapitálové výdavky      12 044,30  €       0,45  % 

Spolu               2 719 572,53  €             100,00% 

 

 

Vzdelávacie poukazy 

Na vzdelávacie poukazy bol upravený rozpočet vo výške 14 854 €. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 

2019 bola stanovená na 32,00 € (3,2 € na mesiac).  Vecné čerpanie bolo vo výške 10 859,13 € ako odmeny 

za vedenie krúžkov a 3 994,87 € na materiálne zabezpečenie a prepravné služby. 

 

Hmotné núdze a stravovanie 

  Upravený   rozpočet na hmotné núdze a na podporu stravovacích návykov bol vo výške 81 334 €. 

Z pridelenej  dotácie boli zakúpené školské potreby pre 3 žiakov ZŠ za 66,40 €, na zaplatenie obedov 

v školskej jedálni bolo vyčerpaných 61 878,00 €. Zvyšok dotácie 19 389,60 € bol v súlade s pokynmi 

poskytovateľa vrátený na účet zriaďovateľa. 
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Predškoláci 

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

a navštevujú našu MŠ, bol 10 943 €. Dotácia na jedno dieťa bola určená vo výške 14,0415  € mesačne. 

Pridelená dotácia bola vyčerpaná vo výške 9 737 € na nákup školských potrieb, učebných pomôcok, 

didaktickej techniky do tried pre predškolákov, na odmeny vo výške 1 056,00 € a na prácu na dohodu vo 

výške 150 €. 

 

Asistenti učiteľa 

 Na rok 2019  bol upravený rozpočet nenormatívnych prostriedkov pre 5 pracovných  úväzkov asistenta 

učiteľa vo výške 924,00 € na asistenta na kalendárny mesiac na obdobie január až august 2019, spolu 36 

960 €.  Úpravou rozpočtu na obdobie september až december 2019 bolo priznaných 6,5 úväzkov v rovnakej 

sume na asistenta, spolu 24 024 €. Upravený rozpočet bol teda vo výške 60 984 €. Uvedené prostriedky 

boli vyčerpané v plnej výške. 

Reprezentačné výdavky 

Rozpočet na reprezentačné výdavky schválený vo výške 200 € bol čerpaný vo výške 188,74 € na nákup 

kávy, čaju  a občerstvenia. Zvyšné prostriedky boli použité na dofinancovanie originálnych kompetencií 

v súlade s pokynmi zriaďovateľa. 

Kapitálové výdavky 

V roku 2019 škola zakúpila do školskej kuchyne umývačku riadu (8 888,30 €) a odsávač pár nad 

konvektomat (3 156,00 €). Na kapitálové výdavky v celkovej hodnote 12 044,30 € prispel zriaďovateľ 

sumou 11 268 €, zvyšok 776,30 € financovala škola z vlastných prostriedkov prevedených z roku 2018. 

Okrem uvedených účelových prostriedkov zriaďovateľ prispel k vybaveniu kuchyne zakúpením nového 

konvektomatu v hodnote 11.000,- €, ktorý previedol do správy školy. 

 

Sociálne znevýhodnení 

Upravený rozpočet pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol vo výške 200 €. Hodnota 

príspevku na jedného žiaka bola určená vo výške  150 €/rok. Pridelená dotácia bola vyčerpaná na učebné 

pomôcky. 

 

Lyžiarsky kurz 

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

výške 10 050 €, t. j. po 150 € pre 67 žiakov. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 46 žiakov v dvoch turnusoch, 

teda vecné čerpanie bolo 6 900 €. Skutočné náklady na jedného žiaka presiahli sumu 150 €. Nevyčerpané 

prostriedky vo výške 3 150 € boli vrátené na účet zriaďovateľa v stanovenom termíne. 

 

Škola v prírode 

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

výške 7 900 €, t. j. po 100 € pre 79 žiakov. Školy v prírode sa  zúčastnilo 69 žiakov, zostatok dotácie vo 

výške 1 000 € bol vrátený na účet zriaďovateľa v stanovenom termíne. 

 

Príspevok na učebnice 

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup učebníc prvouky vo výške 235 € a na učebnice cudzích 

jazykov vo výške 2 915 € boli vyčerpané v plnej výške.  

 

Odchodné 

V školskom roku 2018/2019 ukončilo pracovný pomer šesť zamestnancov z dôvodu odchodu na 

starobný dôchodok. Organizácia im vyplatila celkovo 16 505,50 € ako odchodné, z toho pre 2 

zamestnancov školy (prenesené kompetencie) dostala účelové prostriedky vo výške 5 596,00 €, ostatné 

odchodné bolo vyplatené z normatívnych originálnych prostriedkov (10 909,50 €).   
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Príspevok na rekreačné poukazy 

Možnosť zúčastniť sa rekreácie s finančnou podporou zamestnávateľa využilo 24 zamestnancov. 

Celkovo bol vyplatený príspevok vo výške 5 038,53 €, z toho pre zamestnancov platených z prostriedkov 

originálnych kompetencií 705,93 € a pre zamestnancov základnej školy 4 332,60 €. Za týmto účelom boli 

organizácii pridelené nenormatívne účelové prostriedky vo výške 3 709,00 €, zvyšok 623,60 uhradila 

škola z vlastných zdrojov.  

 

Účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – na havárie školských objektov 

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

zariadení v budove materskej školy“ vo výške  42 000 €.  Z uvedených prostriedkov boli obnovené 

sociálne zariadenia v IV. a V. triede kompletne a v VI. triede bola vymenená zdravotechnika. 

 

Účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – na nákup športového materiálu 

Na základe zápisnice z Komisie športu pri MsZ Martin z 13. 11. 2019 nám boli pridelené účelové 

finančné prostriedky vo výške 1 381,- € určené na nákup športového materiálu. Za uvedené prostriedky 

boli zakúpené hádzanárske brány so sieťami. 

 

 

Percentuálny podiel jednotlivých zdrojov financovania všetkých výdavkov organizácie  za rok  2019 

bol nasledovný:  

Štátny rozpočet     1 625 629,40 € 59,78  %  

Rozpočet zriaďovateľa       825 019,00 € 30,34  % 

Vlastné zdroje z činnosti školy                      268 924,13  €   9,88  % 

Spolu                          2 719 572,53  €            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. Dotácie na vzdelávacie 

poukazy, na predškolákov, na hmotné núdze a stravovanie boli poskytnuté polročne, dotácie na asistentov 

3x za rok. Účelové prostriedky boli poskytnuté jednorazovo v plnej sume. Poskytnutie a použitie dotácií je 

uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 

1. Štátny rozpočet       

       

položka upravený rozpočet dotácia čerpanie zostatok   

610 + 620 1 280 353  1 280 353,39    

630 167 768  167 767,25    

640 2 328  2 328,36    

Normatívne pren. spolu 1 450 449 1 450 449 1 450 449,00 0,00   

        

600 vzdelávacie poukazy 14 854 14 854,00 14 854,00    

600 predškoláci 10 943 10 943,00 10 943,00    

600 sociálne znevýhodnení 200 200,00 200,00    

610+620 asistenti  60 984 60 984,00 60 984,00    

600 lyžiarsky kurz 6 900 10 050,00 6 900,00 3 150,00   

600 škola v prírode 6 900 7 900,00 6 900,00 1 000,00    

600 príspevok na učebnice 3 150 3 150,00 3 150,00    

600 odchodné 5 596 5 596,00 5 596,00    

600 rekreácie 3 709 3 709,00 3 709,00    
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Nenormatívne spolu 113 236 117 386,00 113 236,00 4 150,00   

       

640 hmotné núdze 81 334 81 334,00 61 944,40 19 389,60   

       

ŠR spolu 1 645 019 1 649 169 1 625 629,40 23 539,60   

 
       

2. Rozpočet Mesta Martin       

       

položka upravený rozpočet dotácia čerpanie zostatok   

600 originálne normatívne 770 370 770 370,00 770 370,00    

600 účelové 43 381 43 381,00 43 381,00    

700  kapitálové  11 268 11 268,00 11 268,00    

Mesto spolu 825 019 825 019,00 825 019,00 0,00   

3. Vlastné prostriedky      

       

položka upravený rozpočet dotácia čerpanie Zostatok   

 600 z činnosti ZŠ 81 479 93 834,53 93 834,53    

 600 zo stravovania  205 891 107 939,18 107 939,18    

 600 z podnik. činnosti 59 505 0,00 66 374,12 - 66 374,12   

 700 kapitálové 776 776,30 776,30    

Spolu 347 651 202 550,01 268 924,13 - 66 374,12   

 

 

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. 2019 do 31. 12. 2019 nasledovne: 

Sumarizácia za školu 2 817 689 2 676 738,01 2 719 572,53 -42 834,52 

 

Ukazovateľ 

 

 

Číslo riadku 

 

Celkové 

zdroje 

k 31. 12. 

 

Vecné čerpanie  

k 31.12.2019 

  € € 

ZDROJE  FINANCOVANIA spolu (002+021 až 027) 1 1 590 751 1 590 751 

Prostriedky zo ŠR v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ (003+017) 2 1 563 685 1 563 685 

Bežné výdavky spolu (004+008) 3 1 563 685 1 563 685 

Normatívne (005+006+007) 4 1 450 449 1 450 449 

Mzdy a poistné 5 1 280 353 1 280 353 

Prevádzka 6 170 096 170 096 
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5. Podnikateľská činnosť školy 

Škola vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti stravovania cudzích stravníkov. Náklady na túto 

činnosť a výnosy z nej boli v sledovanom období nasledovné: 

 

Účet   € 

501  Spotreba materiálu 32 413,07 

502  Spotreba energie 1 772,40 

511  Opravy a udržiavanie 3 842,08 

512  Cestovné 229,03 

518  Ostatné služby 1 825,04 

521  Mzdové náklady 11 392,15 

524  Zákonné soc. a zdrav. poistenie 3 993,55 

525  Ostatné sociálne poistenie 50,99 

527  Zákonné sociálne náklady 418,87 

538  Ostatné dane a poplatky 26,62 

548  Ostatné náklady na prev. činnosť 0,01 

552  Tvorba zákonných rezerv 0,00 

568  Ostatné finančné náklady 344,11 

Na vzdelávanie zo sociálne znevýh.prostredia 7   

Nenormatívne (súčet 009 až 016) 8 
113 236 113 236 

Odchodné 9 
5 596 5 596 

Lyžiarsky kurz 10 
6 900 6 900 

Na asistentov učiteľa 11 
60 984 60 984 

Predškoláci 12 
10 943 10 943 

Učebnice 13 
3 150 3 150 

Sociálne znevýhodnení 200 + rekreačné poukazy 3 709 14 
3 909 3 909 

Škola v prírode 15 
6 900 6 900 

Vzdelávacie poukazy 16 
14 854 14 854 

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 26 866 26 866 

Zisk z podnikateľskej činnosti 23   

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 24   

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od rodičov 25   

Príspevky a dary 26   

Iné zdroje 27   
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591  Splatná daň z príjmov 563,81 

  Náklady spolu 56 871,73 

    

602  Tržby z predaja služieb 58 619,00 

604  Tržby za predaný tovar 0,00 

648  Ostatné výnosy z prev. činnosti 0,00 

652  Zúčtovanie zákonných rezerv 373,73 

662  Úroky 0,00 

  Výnosy spolu 58 992,73 

    

  Výsledok hospodárenia  zisk 2 121,00 

 

  Prostriedky podnikateľskej činnosti boli využité na nákup materiálu, na výmenu výdajových okienok, 

nákup kuchynského náradia a inventáru do kuchyne, vybavenie riadmi, softvérové služby. 

V podnikateľskej činnosti bola zamestnaná 1,0 prevádzková pracovníčka a 0,1 úv. administratívnej sily. 

 

6.  Medziročné porovnanie upravených rozpočtov výdavkov a skutočne dosiahnutých 

príjmov za roky 2018 a 2019 
 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu Upravený 

rozpočet 

2018 

Upravený 

rozpočet 

2019 

Index 

rastu 

2019/208 

 € €  

A. Bežné výdavky 
Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom 

OÚ Žilina spolu, kód zdroja 111 

 

1 391 701 

 

 

1 653 685 

 

 

1,19 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 

 

1 301 391 

 

1 450 449 

 

1,11 

Z toho 
A.1.1. Normatívne osobné výdavky 

 

1 154 746 

 

1 280 353 

 

1,11 

A.1.2. Normatívne prevádzkové výdavky 146 645 170 096 1,16 

A.2. Nenormatívne (účelové) spolu: 90 310 113 236 1,25 

Z toho: 

A.2.1. Vzdelávacie poukazy 

 

14 566 

 

14 854 

 

1,02 

A.2.2. Sociálne znevýhodnení 400 200 0,50 

A.2.3. Odchodné 0 5 596 0 

A.2.4. Asistent učiteľa 50 400 60 984 1,21 

A.2.5. Mimoriadne výsledky žiakov 600 0 0 

A.2.6. Príspevok na učebnice  281 3 150 11,21 

A.2.7. Predškoláci 10 363 10 943 1,06 

A.2.8. Škola v prírode 6 200 6 900 1,11 

A.2.9. Lyžiarsky výcvik 7 500 6 900 0,92 

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

B.Výdavky z podnikateľskej činnosti – KZ 71 61 947 59 505 0,96 

C. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté 

ÚPSVaR na hmotné núdze – kód zdroja 111 

 

798 

 

81 334 

 

101,92 

D. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa 

Kód zdroja 41,46  S=04 

 

768 412 

 

825 019 

 

1,07 
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V tom: 

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

normatívne 

 

691 065 

 

770 370 

 

1,11 

D.2. Účelové výdavky a havárie školských objektov 77 347 43 381 0,56 

D.3 Kapitálové výdavky 0 11 268 0 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO 285 338 288 146 1,01 
E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO + darovacie 

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

 

264 838 

 

287 370 

 

1,09 

E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO 

Kód zdroja 41,46    S=07  

 

20 500 

 

776 

0,04 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov (A až F) 2 508 196  2 817 689  1,12 

Príjmy z vlastných  zdrojov RO - skutočnosť 305 995 268 377 0,88 
 

Prehľad skutočne získaných príjmov 

 

Druh príjmu Rok 2018 Rok 2019 Index rastu 

€ € 

Z prenajatých priestorov 22 136 26 867 1,21 

Za predaj výrobkov, tovarov 0 37 0 

Za školský klub detí 44 653 44 798 1,00 

Za materskú školu 16 654 17 457 1,05 

Podnikateľská činnosť 69 883 72 082 1,03 

Iné príjmy 2 000 4 541 2,27 

Z dobropisov 2 145 356 0,17 

Za stravné a réžie 143 079 102 239 0,71 

Z vratiek 5 445 0 0 

Spolu 305 995 268 377 0,88 

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

v roku 2019 boli dosiahnuté príjmy na úrovni 88 % z  predchádzajúceho roka. Zníženie bolo spôsobené 

zavedením dotácie na podporu stravovacích návykov vo výške 1,20 na 1 obed najskôr pre 

predškolákov (od 1. 1. 2019) a od nového školského roku (1. 9. 2019) aj pre žiakov základnej školy.  

 

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.  

 

V prvom štvrťroku naša škola podala zriaďovateľovi žiadosť o pridelenie finančných 

prostriedkov z havarijného fondu na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, najmä 

v materskej škole, odstránenie havarijného stavu na ihrisku s umelou trávou – opotrebovaný umelý 

trávnik po prekročení doby životnosti, a žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na prevádzku 

školskej jedálne z dôvodu zabezpečenia technologických, materiálnych zariadení a pokrytia 

zvýšených osobných nákladov na bezplatné stravovanie žiakov od septembra 2019. Účelové 

prostriedky boli poskytnuté vo výške 42 000 € na opravu sociálnych zariadení v MŠ a zriaďovateľom 

bol zakúpený konvektomat do kuchyne. Oprava sociálnych zariadení v priestoroch materskej školy sa 

zrealizovala počas letných prázdnin, takisto sa nainštaloval konvektomat, ktorý zakúpil zriaďovateľ. 

Z kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa sme zakúpili odsávač pár nad nový konvektomat 

a tunelovú umývačku riadu. 

 


