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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 
 

     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 

Adresa školy: Ul. Gorkého 33,  036 01 Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služobné mobilné č. riaditeľa školy: 
043 42 30016, 0908 946020 

Faxové čísla školy:  043 42 30016 

Internetová stránka školy: www.zsgorkeho.sk 

Elektronická adresa školy: 

Elektronická adresa riaditeľa školy: 

zsgorkeho@zsgorkeho.sk 

samaj@zsgorkeho.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 

Školský klub detí, Ul. Gorkého 33, Martin 

Školská jedáleň, Ul. Gorkého 33, Martin 

Zriaďovateľ:     

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 03601 Martin 
 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

 Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Ján Šamaj 

Zástupca pre  2. st. ZŠ Mgr. Anna Morgošová 

Zástupca pre  1. st. ZŠ Mgr. Jaroslava Krížová 

Zástupca pre  MŠ Ľubica Bukovská 

Výchovný poradca PhDr. Jana Vaňková 

Špeciálny pedagóg Mgr. Veronika Kašubová 

Koordinátor prevencie PaedDr. Júlia Hanzelová 

Vedúca ŠJ Iveta Kašovičová 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

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

1. Ing. Peter Hanzel                              predseda    do 31.8. 2017 rodičov ZŠ  

2. Mgr. Iveta Šenšelová                        podpredseda  pedag. zamestnancov MŠ 

3. Mgr. Jozef Zanovit                           člen  zriaďovateľa 

4. Mgr. Henrieta  Brezniaková             člen zriaďovateľa 

5. Ing. Rudolf Kollár                            člen zriaďovateľa 

6. Zdeno Kozák                                    člen zriaďovateľa 

7. Mgr.Ján Majerov                             člen pedag. zamestnancov ZŠ 

8. Ivana Matejková                              člen   rodičov MŠ 

9. Slávka Stupková                              člen  rodičov ZŠ 

10.  Bc. Peter Pažický                             člen  rodičov ZŠ 

11. Martin Belička                                 člen nepedag. zamestnancov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 

samosprávy: 

22.11. 2016 

http://www.zsgorkeho.sk/
mailto:zsgorkeho@zsgorkeho.sk
mailto:samaj@zsgorkeho.sk
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 

Pedagogická rada:           spravidla päťkrát do roka 

Gremiálna rada:              pravidelne jedenkrát do týždňa 

Metodické združenie:     spravidla päťkrát do roka 

Predmetové komisie:      spravidla päťkrát do roka 

Vedúca ŠJ:                      pravidelne jedenkrát do týždňa 

 

 

5  ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 
 

 

 

 

Škola 

Stav k 15. 09. 2016 Stav k 31. 08. 2017 

počet tried 

celkový 

počet 

žiakov ZŠ/ 

detí v ŠKD 

z toho počet 

začlenených 

žiakov 
počet 

tried 

celkový 

počet 

žiakov ZŠ/ 

detí v ŠKD 

z toho 

počet 

začlenenýc

h žiakov 

A B C A B C 

Základná 

škola 

1. ročník 3 51/39 1   3 52/40 1   

2. ročník 2 38/34 1   2 38/32 1   

3. ročník 2 31/25 -   2 31/26 1   

4. ročník 2 54/20 8   2 54/17 8   

5. ročník 2 52 8   2 52 8   

6. ročník 3 54 7   3 53 6   

7. ročník 2 39 6   2 39 6   

8. ročník 3 54 12   3 55 12   

9. ročník 3 60 8   3 55 8   

Spolu ZŠ: 22 433 51   22 429 51   

Spolu ŠKD: 4 118 x x x 4 115 x x x 

 

 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá 

počet / % 

Odklady 

počet / % 

Nezaškolení v MŠ 

počet / % 
Samostatné 

40 17/42 8/20 0/0 2 
 

 

 

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

Gymnázium 

4-ročné 10 10   

5-ročné 6 3 3  

8-ročné 2   2 

Stredné 

odborné 

školy a 

učilištia 

2-ročné  1  1  

3-ročné  7 7   

4-ročné  33 33   

5 a viacročné     

Spolu: 59 53 4 2 

5 a. Údaje o počte žiakov školy 

5.b Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 

 

5 c. Údaje o prijatých žiakov na stredné a odborné školy  
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Ročník   

1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  - - - 1 - - - 1 

2. ročník  - - - - - - - - 

3. ročník  - - - - - - - - 

4. ročník  - - - - - - - - 

5. ročník - - - - - - - - 

6. ročník - - - 1 - - - 1 

7. ročník - - - - - - - - 

8. ročník 2 2 2 1 2 2 2 1 

9. ročník - - 1 2 - - 1 2 

Spolu 2 2 3 5 2 2 3 5 

Spolu CH + D: 4 8 4 8 

 

 

6. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH  HODNOTENIA  A  KLASIFIKÁCIE  ŽIAKOV 
 

 

6 a. Učebné plány pre školský rok 2016/17: 

 

I. stupeň 
 

V ročníkoch 1.-2. sa uplatňovalo slovné hodnotenie vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. Na vysvedčení sa k vyučovacím predmetom uviedol stupeň slovného hodnotenia 

so slovným komentárom. 

Výraz „absolvoval“ sa na vysvedčení uviedol: 

- v predmetoch školského vzdelávacieho programu  

- vo výchovných predmetoch 

 

V ročníkoch 3.-4. sa uplatňovalo hodnotenie známkou vo vyučovacích predmetoch SJL, 

MAT, PVO, VLA, PDA, ANJ a slovné hodnotenie v ostatných vyučovacích predmetoch. 

Na vysvedčení sa k vyučovacím predmetom uviedla známka alebo výraz „absolvoval“           

so slovným komentárom.  

Výraz „absolvoval“ sa na vysvedčení uviedol: 

- v predmetoch školského vzdelávacieho programu  

- vo výchovných predmetoch 

 

II. stupeň 

 

V ročníkoch 5. - 9.  sa vo všetkých vyučovacích predmetoch uplatňovalo hodnotenie 

známkou okrem predmetov:  hudobná výchova, technika, svet práce, výchova umením, mladý 

záchranár, ktoré boli hodnotené slovne. Na vysvedčení sa v  týchto predmetoch uviedol výraz 

,,absolvoval“. 

 
 

5 d. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy  
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6 b. 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 19 19 

56,4 

68,4 

61,2 

60,8 

9.B 20 18 48,3 48,7 

9.C 18 18 61,1 60,8 

- - - - - 

- - - - - 

3 57 55 Ø  školy v %: 59,4 59,4 Ø  školy v %: 56,9 56,9 

 

6 c. 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 24 21 

62,3 

66,2 

63,1 

59,3 

5.B 28 27 66,9 67,8 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2 52 48 Ø  školy v %: 66,6 66,6 Ø  školy v %: 63,6 63,6 

 

6 d Dochádzka 

 

 

Ročník 

Vymeškané hodiny 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

 

Počet VH na 

1 žiaka 

Ospra- 

vedlnené 

hodiny 

 

Počet  OH 

na 1 žiaka. 

Počet 

neospra-

vedlnených 

hodín 

 

Počet NH 

na  1 žiaka 

1. ročník  4309 82,9 4283 82,4 26 0,5 

2. ročník  3295 86,8 3298 86,8 0 0 

3. ročník  3228 104,1 2932 94,6 296 9,5 

4. ročník  3514 65,1 3514 65,1 0 0 

5. ročník 4120 79,2 4120 79,2 0 0 

6. ročník 7056 133,1 7055 133,1 1 0,02 

Ukazovateľ 
1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  430 100 431 100 

Prospech 

prospeli s vyznamenaním 198 46,0 176 40,8 

   z toho prospeli s priemerom 1,00 110 25,6 110 25,5 

prospeli veľmi dobre 98 22,8 114 26,5 

prospeli 95 22,1 111 25,8 

neprospeli 24 5,6 15 3,5 

neklasifikovaní 15 3,5 15 3,5 

    z toho žiaci v zahraničí 15 3,5 15 3,5 

Správanie 

veľmi dobré 428 99,5 427 99,1 

 uspokojivé 2 0,5 2 0,5 

menej uspokojivé 0 0 2 0,5 

neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 

hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 22137 51,5/ž  23166 53,7/ž 

počet ospravedlnených hodín 21761 50,6/ž 23066 53,5/ž 

počet neospravedlnených hodín 376 0,87/ž 100 0,23/ž 
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7. ročník 4610 118,2 4610 118,2 0 0 

8. ročník 7857 142,9 7719 140,3 135 2,5 

9. ročník 7314 133,0 7296 132,7 18 0,3 

Spolu: 45303 105,1 44827 104,1 476 1,1 

 

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 SH SH 1,96 1,89 x x x x x 

ANJ ABS SH 2,1 1,68 x x x x x 

PVO SH SH x x x x x x x 

PDA x x 2,2 1,6 x x x x x 

MAT SH SH 1,9 1,6 x x x x x 

VLA x x 1,9 1,64 x x x x x 

VYV ABS ABS ABS ABS x x x x x 

HUV ABS ABS ABS ABS x x x x x 

TSV ABS ABS ABS ABS x x x x x 

INF x x ABS ABS x x x x x 

TEF x ABS ABS ABS x x x x x 

SJL x x x x 2,3 2,2 2,77 2,85 2,88 

ANJ x x x x 1,83 2,11 2,35 2,53 2,49 

DEJ x x x x 1,41 1,73 2,50 2,26 2,55 

GEG x x x x 1,65 1,89 2,00 2,01 1,92 

MAT x x x x 2,27 2,31 2,59 2,99 2,87 

BIO x x x x 1,62 2,28 2,47 2,60 2,51 

FYZ x x x x x 1,47 1,88 1,76 1,88 

CHE x x x x x x 2,37 2,84 3,00 

OBN x x x x x 1,49 2,04 2,29 x 

TSV  x x x x 1,00 1,00 1,09 1,11 1,04 

HUV x x x x ABS ABS ABS ABS ABS 

VYV x x x x 1,14 1,13 1,29 x x 

VUM x x x x x x x ABS x 

INF x x x x 1,04 1,02 x x x 

RUJ/NEJ x x x x x x x 2,45/1,71 2,73/2,30 

SEE x x x x x x ABS x x 

THD x x x x ABS ABS ABS x x 

MLZ x x x x ABS x x x x 

Použité skratky hodnotenia: 

 SH – slovné hodnotenie 

 ABS - absolvoval 

 

 

6 f. Správanie 

 

Ročník   
Znížená známka zo správania 

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

1. ročník  0 0 0 

2. ročník  0 0 0 

3. ročník  0 0 0 

4. ročník  0 0 0 

5. ročník 0 0 0 

6. ročník 0 0 0 
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7. ročník 1 0 0 

8. ročník 1 2 0 

9. ročník 0 0 0 

Spolu: 2 2 0 
 

 

6 g. Pokarhania a pochvaly 

 

Ročník   
Pokarhania Pochvaly 

tr. učiteľom riad. školy tr. učiteľom riad. školy 

1. ročník  0 0 22 1 

2. ročník  1 0 12 0 

3. ročník  2 3 15 0 

4. ročník  2 0 23 14 

5. ročník 3 1 16 3 

6. ročník 0 0 23 5 

7. ročník 2 1 14 11 

8. ročník 3 5 18 5 

9. ročník 4 0 14 18 

Spolu: 17 10 157 57 

 

 

6 h. Prehľad hodinových dotácií pre jednotlivé predmety na 1.st.  

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník IŠkVP/ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 7 17/14 

Anglický jazyk 1 1 3 3 2/6 

Tvorivé čítanie 0 1 1 1 1/2 

Matematika  a práca  
s informáciami 

Matematika 4 4 4 4 8/8 

Informatika 0 0 1 1 0/2 

Príroda a spoločnosť 
Prvouka 1 2 0 0 3/0 

Prírodoveda 0 0 1 1 0/2 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 0 0 1 1 0/2 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 
náboženská výchova 

     

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1 1 1 4/0 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 2 2 2 1 6/1 

Pracovné vyučovanie 0 0 0 1 1/0 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4/0 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 3 3 8/2 

 
Korčuľovanie a iné sezónne 
hry v prírode 

1 1 0 0 0/2 

Spolu  21 21 24 23 42/47 
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6 i. Prehľad hodinových dotácií pre jednotlivé predmety v 5 - 9. roč. šk. r. 2016/2017 

 

Triedy: 5B, 6BC, 7B, 8BC, 9BC 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Počet hodín 
Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Spolu 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník IŠkVP/ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 6 10/16 

Anglický jazyk 4 4 4 4 4 8/12 

Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

- - - 2 2 0/4 

Matematika  a práca  
s informáciami 

Matematika 5 5 5 5 6 10/16 

Informatika  1 1 - - - 2/0 

Človek a príroda 

Fyzika - 2 1 2 2 2/5 

Chémia - - 1 2 2 0/5 

Biológia 2 2 2 2 2 4/6 

Environmentálna výchova - - - - – - 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 2 2 2 2 3/6 

Geografia 2 1 2 1 2 3/5 

Občianska náuka - 1 1 1 - 1/2 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 
náboženská výchova 

1 1 1 1 - 2/2 

Človek a svet práce 
Svet práce - - 1 - - 0/1 

Technika 1 1 1 - - 2/1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 - - 2/1 

Hudobná výchova 1 1 1 - - 2/1 

Výchova umením - - - 1 - 0/1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 4/6 

 Mladý záchranár 1 - - - - 1/0 

Spolu  26 29 30 30 30 55/90 

 

 

Triedy ŠHT :      5A,  6A,  7A,  8A,  9A – športové triedy so zameraním na ľadový hokej                                                      

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Počet hodín 
Počet 
hodín 

Počet 
hodín 

Spolu 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník IŠkVP/ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 6 10/16 

Anglický jazyk 3 4 4 4 4 7/12 

Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 

- - - 2 2 0/4 

Matematika  a práca  
s informáciami 

Matematika 5 5 5 5 6 10/16 

Informatika  1 1 - - - 2/0 

Človek a príroda 

Fyzika - 2 1 2 2 2/5 

Chémia - - 1 2 2 0/5 

Biológia 2 1 1 1 2 3/4 

Environmentálna výchova - - - - – - 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 1 1 2/4 
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Geografia 2 1 1 1 1 3/3 

Občianska náuka - 1 1 1 - 1/2 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 
náboženská výchova 

1 1 1 1 - 2/2 

Človek a svet práce 
Svet práce - - 1 - - 0/1 

Technika 1 1 1 - - 2/1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 - - 2/1 

Hudobná výchova 1 1 1 - - 2/1 

Výchova umením - - - 1 - 0/1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 
výchova 

3 3 3 3 3 6/9 

 Športová príprava 3 3 3 3 3 6/9 

 Rehabilitačné plávanie 1 1 1 1 - 2/2 

Spolu  26 29 30 30 30 55/90 

 

 

7. ÚDAJE  O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

Ukazovateľ 
Počet 

kvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní, 

dopĺňajúci si kvalifikáciu 

Ženy 35 - 

Muži 4 - 

Spolu (kontrolný súčet): 39 - 

Kvalifikovanosť v %: 100 x 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 2 - 

do 40 rokov 11 - 

do 50 rokov 12 - 

do 60 rokov 7 - 

dôchodcovia 3 - 

Spolu (veková štruktúra): 49 0 

 

 

8. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH  ŠKOLY 

 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 17 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 18 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 0 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 6 

do 60 rokov 10 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 

54 
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9. ÚDAJE  O  ĎALŠOM  VZDELÁVANÍ  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  

 

 

 

 

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  100% 

Slovenský jazyk             100% 

Anglický jazyk  90% 

Dejepis            100% 

Geografia  100% 

Občianska náuka  100% 

Fyzika  100% 

Matematika  100% 

Chémia  100% 

Biológia  100% 

Nemecký jazyk  100% 

Ruský jazyk  100% 

Technická výchova  100% 

Výtvarná výchova  100% 

Hudobná výchova  100 % 

Telesná výchova  100% 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Aktualizačné 

7 

3 

3 

Digitalizácia učebných materiálov 

Cloudové  riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 

Tvorba testov a učebných  podkladov k vyučovacej  hodine 

pomocou IKT 

Prípravné atestačné 2 Edukačná príprava na vykonanie druhej atestácie 

Funkčné 1 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického  

zamestnanca 

Inovačné 

10 

11 

7 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Využitie interaktívnych technológií v práci s dokumentmi  

a multimédiami 
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Etická výchova  100% 

Rozširujúce hodiny  100% 

Náboženská výchova  100% 

Informatika  100% 

Spolu:  

1. -  4. ročník  97% 

5. – 9. ročník  100% 

1. – 9. ročník  98 % 

 

 

11.  ÚDAJE O ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKEJ STAROSTLIVOSTI,  VÝCHOVNOM  

PORADENSTVE A PREVENCII 

 

V školskom roku 2016/2017 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga     

51 začlenených žiakov. Najviac žiakov bolo s vývinovými poruchami učenia. Pri práci              

so začlenenými žiakmi sa vychádzalo z platnej legislatívy. Pri  hodnotení vyučujúci 

postupovali podľa  Metodických pokynov  č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

príloha č. 2 k metodickému pokynu - zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole.  

Každý začlenený žiak mal vypracovaný IVVP, ktorý vychádzal z podrobnej 

diagnostiky odborných zamestnancov, pedagogickej diagnostiky a individuálnych potrieb 

a schopností žiaka. IVVP vznikal v spolupráci triedneho učiteľa a školského špeciálneho 

pedagóga. Súčasťou špeciálnopedagogickej starostlivosti bola aj pravidelná reedukácia 

u školského špeciálneho pedagóga. Pravidelnej reedukácie sa zúčastňovalo 32 žiakov.                            

Reedukácia prebiehala podľa individuálnych potrieb žiaka, vyplývajúc z jeho 

diagnostikovanej poruchy a doporučení psychológa a špeciálneho pedagóga z rôznych 

CPPPaP a CŠPP.  

K skvalitneniu práce žiakov na vyučovacích hodinách výrazne prispela aj práca 

asistentov učiteľa, ktorí sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu podľa pokynov 

a usmernení vyučujúcich. Takmer všetci začlenení žiaci využili možnosť písania polročných 

a koncoročných prác  u školského špeciálneho pedagóga, prípadne s asistentom učiteľa. 

V rámci poradenstva školský špeciálny pedagóg poskytol vyučujúcim odborné konzultácie 

a odporučenia pre prácu so začlenenými žiakmi a tvorbu IVVP. Poradenské služby poskytol 

aj zákonným zástupcom žiaka. Zabezpečoval spoluprácu s CPPPaP v Martine,  SCŠPP 

v Žiline – elokované pracovisko v Martine, CŠPP pri ZŠ pre žiakov           s poruchami reči v 

Liptovskom Jamníku, SDIC v Kremnici. 

 

V školskom  roku 2016/2017 sa práca výchovnej poradkyne  riadila podľa plánu práce 

výchovného poradcu, ktorý nadväzoval na plán práce školy. 

Podľa plánu bola založená evidencia končiacich žiakov /jún 2016– žiaci 8. roč./.Pri 

informáciách o možnosti štúdia na stredných školách sa pracovalo podľa programu 

PROFOIENT. U končiacich žiakov 9. ročníka  boli uskutočňované kolektívne a skupinové 

konzultácie na základe ich záujmu o ďalšie štúdium. Konali sa aj individuálne pohovory        

so žiakmi končiaceho ročníka a ich  zákonnými zástupcami. Prebehli psychologické 

vyšetrenia zamerané na profesionálnu orientáciu. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dní otvorených 

dverí na jednotlivých stredných školách, informatívnych stretnutí so zástupcami SŠ, stretnutia 

rodičov  s VP a so zástupcami stredných škôl , ako aj Burzy informácií o povolaniach  /žiaci 

9. ročníka kolektívne, žiaci 8. roč. individuálne/. 

19 žiakov  9. ročníka absolvovalo   počítačovú diagnostiku predpokladov na voľbu 
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ďalšieho štúdia alebo povolania programom COMDI a  následné vyhodnotenie formou 

skupinových a individuálnych konzultácií / september - október 2016/.                          

Pozornosť bola venovaná aj žiakom talentovaným, žiakom so slabým 

prospechom, žiakom s neospravedlnenými hodinami, žiakom so zdravotnými  ťažkosťami, 

ako aj žiakom s problémami v správaní. Zaznamenaný nárast problémov so správaním žiakov 

bol  riešený jednak  v spolupráci triedny učiteľ - výchovný poradca – rodič – žiak, ako aj  

udelením výchovných opatrení a zníženými  známkami zo správania.  Žiaci, ktorým bolo  

udelené výchovné opatrenie od stupňa pokarhanie triednym učiteľom, sa zúčastnili pohovoru 

s výchovnou poradkyňou a následne bol spísaný zápis. V súvislosti s nárastom zhoršeného 

správania sa  žiakov je aktualizovaný  a priebežne dopĺňaný školský poriadok . 

Špeciálna pozornosť bola venovaná  žiakom, ktorí podstúpili psychologické 

a špeciálno-pedagogické vyšetrenia , ako aj konzultáciám o záveroch týchto vyšetrení. Počas 

celého školského roka a najmä v období uzatvárania klasifikácie sa individuálne a veľmi 

citlivo pristupovalo k žiakom so špecifickými  vývinovými  poruchami učenia, ADHD, ADD 

a k žiakom začleneným. Medzi  žiakov so ŠVVP patria aj prípady žiakov s rozumovými 

schopnosťami v hraničnom pásme s rôznymi stupňami zaostalosti, prípady s poruchami 

správania alebo impulzívnym správaním, s emocionálnou nezrelosťou a nestabilitou, prípady 

s ľahkou unaviteľnosťou a narušenou sociálnou adaptáciou, prípady  s neurotickým správaním 

a prípady žiakov zo sociálne znevýhodneného alebo menej podnetného prostredia. Nakoľko 

zaznamenávame   nárast žiakov so ŠVVP,  je veľký dôraz  kladený na spoluprácu zákonný 

zástupca -  triedny učiteľ – výchovný  poradca -  vyučujúci učiteľ  - školský špeciálny 

pedagóg -   školský psychológ  alebo pedagogicko-psychologická poradňa. 

Súčasťou práce výchovného poradcu  ako školského koordinátora TESTOVANIA 5–

2016 a     TESTOVANIA 9-2017 bola aj jeho príprava, realizácia a priebeh. 

Súčasťou práce výchovného poradcu je aj činnosť spojená s vedením žiackej  školskej 

rady, ktorá sa stretáva  pravidelne a organizuje  rôzne činnosti na spestrenie výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

Koordinátor prevencie  v školskom roku 2016/2017 spolupracoval s vedením školy, 

výchovným poradcom, pedagogicko-psychologickým poradenstvom a prevenciou, odbornými 

zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí, Mestskou políciou v Martine, Ligou 

proti rakovine a lekárskou fakultou. 

Koordinátor prevencie sa v priebehu školského roka zúčastnil organizovaných 

stretnutí  koordinátorov prevencie.  

Na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, biológie a chémie boli žiaci 

informovaní o drogách, psychotropných látkach, alkoholizme, tabakizme, patologickom 

hráčstve, ich škodlivosti na zdravie.  

Na hodinách občianskej  náuky žiaci vypracovávali projekty na tému ,,Deklarácia práv 

dieťaťa”,  projekty na tému ,,Trestné právo”. V spolupráci so žiackou školskou  radou  sa 

žiaci zapájali do kultúrnych a športových súťaží. 

V spolupráci s Mestskou políciou v Martine sa uskutočnili prednášky pre žiakov         

6. ročníka: Nelátkové závislostí, 8.ročníka: Alkohol a cigarety sú tiež drogy a pre žiakov 

9.ročníka:  Trestnoprávna zodpovednosť. Žiačky 7. ročníka boli zapojené do projektu  – Čas 

premien. V spolupráci s Ligou proti rakovine a SČK a Martinským klubom medikov  sa žiaci 

7. ročníka  zúčastnili  prednášky o zásadách prvej pomoci aj praktického nácviku prvej 

pomoci.  V spolupráci s CPPPaP  Martin prebehla prednáška pre žiakov 7. ročníka na tému 

Kybergrooming ako nebezpečný  jav on-line komunikácie a žiakov 9. ročníka prednáška       

na tému Prevencia obchodovanie s ľuďmi. Žiaci 8. ročníka absolvovali návštevu 

resocializačného zariadenia Manus v Priekope zameranú na prevenciu drogových závislostí. 

V spolupráci so žiackou školskou radou sa žiaci zapájali do kultúrnych akcií – 

Hľadáme talent, súťažili v čistote tried. 

Negatívnym prvkom boli prípady fajčenia v okolí školy. Rovnako za negatívnu 

skutočnosť považujeme agresívne správanie. V tomto smere  budeme v budúcnosti dôraznejší, 



13 

 

zameriame sa najmä na prípadnú skrytú šikanu, ktorú budeme odhaľovať v spolupráci 

s výchovným poradcom, rodičmi a žiakmi. 

 

 

12. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie:  

Webová stránka školy s pravidelnou aktualizáciou 

Virtuálna prehliadka školy na webovej stránke školy 

 

- spolupráca školy s rodičmi:  

Rada rodičov 

Dni otvorených dverí 

Triedne rodičovské združenia 

Kontaktné popoludnia pre rodičov za prítomnosti všetkých pedagógov  

 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  

Projekt Predškoláčik Gorkáčik pre budúcich prvákov a ich rodičov 

Vianočný program na Divadelnom námestí 

Besiedky pre mamičky 

Školská letná olympiáda 

Fašiangové popoludnie 

Škola má talent – prezentačné popoludnie hudby 

tanca a spevu pre žiakov a rodičov školy 

Tradičné stavanie mája pre žiakov a zamestnancov školy, ako aj obyvateľov Mestskej časti 

Podháj – Stráne 

Čistenie okolia školy a Mestskej časti Podháj – Stráne v rámci Dňa Zeme 

 

- činnosť žiackej školskej rady:  

Čistota tried 

Deň úsmevu 

Týždeň tolerancie 

Vianočné aktivity 

Valentín – valentínska pošta 

Deň učiteľov 

Deň Zeme 

Hokejové miništúdio 

Týždeň modrého gombíka –máj/2017 – dobrovoľná zbierka 

Deň  detí 

Ukáž talent 2017 – 6. ročník 

Miss a boy školy 2016 – 11. ročník 

Aktuálne rozhlasové relácie 

Medzi hlavných organizátorov týchto podujatí nepatria iba žiaci s výborným prospechom, 

nájdeme medzi nimi „ širokú prospechovú škálu“, ale možno konštatovať, že medzi nimi 

nenájdeme žiakov s výrazne nevhodným správaním.. 

Aj takouto formou sa snažíme, aby  naši žiaci už na základnej škole dokázali vymyslieť, 

zorganizovať rôzne akcie a naučili sa tak nielen rozhodovať sami za seba, ale aj niesť 

zodpovednosť a spolupodieľať sa na chode školy a zapojiť sa aj prakticky  a neformálne       

do výchovno – vzdelávacieho procesu. 
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- iné aktivity:  

Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik 

Škola v prírode 

Exkurzie v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov 

Návšteva divadelných a filmových predstavení 

Výchovné koncerty 

Mikulášsky deň, Sviatok Lucie, vianočné trhy, tvorivé dielne 

 

 

 

13. ÚDAJE O PROJEKTOCH  / GRANTOCH  PODANÝCH  V  ŠKOLSKOM  ROKU 

2016/2017 

 

 

 

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 

M
Š

V
V

a
Š

 S
R

 

Moderné 

vzdelávanie 

Digitálne 

vzdelávanie pre 

všeobecno-

vzdelávacie 

predmety 

 2014     

Podpora 

profesijnej 

orientácie 

žiakov ZŠ 

na odborné 

vzdelávanie 

Príprava 

prostredníctvom 

rozvoja 

polytechnickej 

výchovy  

zameranej na 

rozvoj 

pracovných 

zručností 

 2014     

Zvyšovanie 

kvality 

vzdelávania 

na ZŠ a SŠ 

s využitím 

elektronic-

kého 

testovania 

Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva 

 2014     

        

IN
É

 

Čisté ruky Hygiena v 

triedach, 

toaletách 

 2014     

Školské 

ovocie 

Ovocie a šťavy 

v ŠJ 

 2015     

Finančná 

gramotnosť 

Technika 

Odborné 

vyučovanie v 

SŠ   ČA Martin 

– cvičná firma 

 2014     

Školské 

mlieko 

Výdajný 

automat RAJO  

 2015     
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14. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 

 

V školskom roku 2016/17 nebola vykonaná inšpekcia na našej škole. 

 

 

15. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

 

A) budovy, dielne, odborné učebne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita 

školy: 

624 Skutočný počet 

žiakov: 

429 Naplnenosť 

školy (%): 
69 

 

 Počet Priestor v m 3                                                                                Poznámka 

Budovy celkom 5 32 140  

 Učebne 30 6 167  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 22 X  

Jazykové 1 X  

Odborné 4 X  

IKT 3 X  

Laboratória 1 X  

Šatne                                  (Áno/Nie) 1.st. Nie 

2.st Áno 

 

252 

 

Dielne                                (Áno/Nie) Áno 106  

Školská jedáleň                (Áno/Nie) Áno 1250  

Výdajná školská jedáleň (Áno/Nie) Nie   

Telocvičňa                        (Áno/Nie) Áno 2X Malá   1 100 

Veľká 3 200 

 

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                    (ks) 56 X  

Dataprojektory                (ks) 16 X  

Interaktívne tabule          (ks) 12 X  
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B) športoviská 

 

 

 

16. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

       

- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2016/ 2017: 

 

V  školskom roku  2016/17 sme realizovali stanovený cieľ: Prepojenie teórie a praxe 

v rôznych  oblastiach školského vyučovania vo všetkých ročníkoch. Na 1.stupni žiaci 

prostredníctvom hry,  objavovania a stimulovania „poznávacej“ zvedavosti uskutočňovali 

rôzne praktické aktivity na hodinách prvouky, prírodovedy a pracovného vyučovania. 

Absolvovali sme projekt dopravnej výchovy na DDI pri ZŠ Dubčeka a environmentálnej 

výchovy v Turčianskom Petre, Turčianskej Štiavničke a Blatnici, ktoré boli zamerané na 

praktickú výučbu v odborných učebniach v interiéri aj exteriéri. Na vytvorenie pracovných 

návykov žiakov sme v rámci vyučovacieho predmetu technika využívali dve moderne 

vybudované školské dielne. Zvýšil sa záujem žiakov o prácu s materiálom, zhotovenie 

výrobkov, ako aj ich význam a využitie. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov sme 

organizovali vlastivedné, prírodovedné , technické exkurzie, ako aj exkurzie do podnikov       

a inštitúcií. Navštívili sme napr. sklársky skanzen vo Valaskej Belej a výstavu Lego 

v Bratislave. Žiakom sme zabezpečili  besedy a prednášky s odborníkmi   z rôznych oblastí. 

Spolupracovali sme so zástupcami martinských strednými škôl, ktoré poskytli žiakom 

Športoviská 

Názov športoviska 

Áno 

/ 

Nie 

Rozmery Povrch 

Stav 

(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  áno 20 x 9 parkety nevyhovujú

ci 

vlhkosťou poškodené parkety,  

sprchy a toalety poškodené, 

opotrebované 

 

Telocvičňa  áno 24 x 12 parkety vyhovujúci sprchy a toalety poškodené, 

opotrebované 

 

Ihrisko  áno 40x20 asfalt nevyhovujú

ci 

odhnité mantinely  

Viacúčelové ihrisko áno 48x20 umelá 

tráva 

vyhovujúci   

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh:  

Atletická rovinka  áno 60 x 3 škvara nevyhovujú

ci 

Uviesť počet dráh: 3 

Škvarový povrch zarastený  

 

Atletické doskočisko áno X guma vyhovujúci  2013 

Vrhačský sektor áno X betón nevyhovujú

ci 

kruh rozbitý  

Hokejové ihrisko nie      

Posilňovňa áno 8x5 koberec vyhovujúci   

Tenisové kurty nie Počet:     

Plaváreň nie      

Sauna áno X X    

Pohybové štúdio nie áno plávajúca 

podlaha 

vyhovujúci   

Gymnastická telocvičňa nie nie     

Floorbalové ihrisko nie nie     

Iné (uviesť) spining  áno 4x8 PVC vyhovujúci   

       

Šatne  (Uviesť počet a stav) áno 3 PVC vyhovujúci   

Hygienické zariadenia 

(Uviesť počet a stav) 

áno 5 dlažba nevyhovujú

ci 

Opotrebované, poškodené  
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potrebné informácie pre výber svojho povolania. Pozitívne hodnotíme Dni otvorených dverí 

na stredných školách, a tiež Burzu informácií pre voľbu povolania.  

Na základe dobrých výsledkov, záujmu a pozitívnej odozvy žiakov, učiteľov a rodičov  

chceme aj v  školskom roku 2017/18 naďalej pokračovať v plnení stanoveného cieľa: 

Prepojenie teórie a praxe v rôznych  oblastiach školského vyučovania.  

 

17. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Škola so zameraním na ľadový hokej Nedostatok finančných zdrojov na motiváciu 

a ohodnotenie práce pedagogických 

zamestnancov 

Výhodná poloha zimného štadióna  Nedostatok finančných prostriedkov            

na zrekonštruovanie exteriéru a interiéru 

školy 

ŠkVP – vyučovanie predmetu korčuľovanie, 

športová príprava, rehabilitačné plávanie 

Zvyšovanie agresívnych prejavov v správaní 

žiakov 

Využívanie 2 telocviční, multifunkčného 

a hokejbalového ihriska, posilňovne 

a spiningovej miestnosti a strelnice 

Postupný pokles žiakov, pokles naplnenosti 

žiakov v triedach  

Využívanie viacúčelového ihriska s umelou 

trávou a hokejbalového ihriska na vyučovaní 

a v ŠKD 

Nárast žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakov v hmotnej núdzi 

Odbornosť pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Nárast žiakov so ŠVVP 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga 

priamo na škole 

 

Odborná starostlivosť o individuálne 

začlenených žiakov , žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

 

Vyučovanie informatiky a informatickej 

výchovy v 3 moderných počítačových 

učebniach a tabletovej učebni 

 

Využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch 

na 1. a 2.stupni 

 

Vyučovanie pomocou interaktívnych tabulí  

Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka  

Odbornosť vyučovania anglického jazyka   

Využívanie modernej multimediálnej učebne 

na vyučovanie, besiedky, akadémie a iné 

školské aktivity 

 

Využívanie žiackej knižnice na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry, tvorivého 

čítania a na recitačné súťaže žiakov 

 

Kuchynka na praktické vyučovanie 

a krúžkovú činnosť 

 

Vlastná krúžková činnosť pri ŠKD                

Úspešnosť žiakov v rôznych súťažiach  

Spoločné stretnutia školy s rodičmi – 

besiedky školy, Letná olympiáda, stavanie 

mája 

 

Deň otvorených dverí školy  
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 -účasť rodičov na vyučovaní 

- konzultačné popoludnia pre rodičov 

Príležitosti: Riziká: 

Legislatíva – školský zákon Demografický vývoj v Mestskej časti Podháj 

- Stráne 

Štátna edukačná politika Vyššie percento žiakov v hmotnej núdzi        

/z toho vyplývajúce slabšie výchovno-

vyučovacie výsledky, nižšie financovanie/ 

Kontinuálne vzdelávanie, profesijný rast 

učiteľa, finančné ohodnotenie učiteľa 

Odchod žiakov na osemročné gymnáziá 

a bilingválne gymnázium 

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 
- zvyšovanie záujmu a spolupráce rodičov s triednymi učiteľmi, ako aj vyučujúcimi pri 

dosahovaní lepších vyučovacích výsledkov žiakov 

- v jednotlivých vyučovacích predmetoch prepájať teóriu s praxou, uskutočňovať exkurzie do 

podnikov, inštitúcií, zabezpečovať žiakom besedy a prednášky s odborníkmi rôznych oblastí, 

/spolupráca napr. s mestskou políciou, ČSČK.../ 

 

18. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH  PODMIENKACH  VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

Budovy a areál školy sú najväčšie zo všetkých škôl v Martine podľa m³. Energeticky 

je prevádzka školy veľmi náročná. Znížiť finančnú náročnosť prevádzky budov z roku 1959 

a 1969 by mal zriaďovateľ riešiť investíciou. Je potrebné dokončiť výmenu plastových okien, 

rekonštrukciu elektrických  rozvodov, fasád budov a sociálnych zariadení. 

    

 

19. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2016/2017: 

 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 

žiakov 

Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Prírodovedné Chemické pokusy 12 Mgr. Kornélia Václavová 

Technické Lego /2 skupiny/ 24 Zuzana Kovalčíková 

Umelecké Tvorivé dielne /2skupiny/ 25 Mgr.Vlasta Kučerková 

Keramika 14 Mgr. Alena Žáková 

Športové Floorbal 1. a 2. roč. 18 Zuzana Kovalčíková 

Volejbal dievčat a chlapcov 20 Mgr. Miroslav Révay 

Minifutbal 1. – 2.r. 14 Mgr.Vlasta Kučerková 

Minifutbal 3. – 4.r. 14 Zuzana  Kovalčíková 

Loptové hry  15 Monika Hrčová 

Iné Varenie – pečenie  13 Ivana Matejčeková 

Propagačný krúžok 14 PhDr. Jana Vaňková 

 Chytrolín  12 Mgr.Vlasta Kučerková 
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- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách 

predmetových olympiád a postupových súťaží : 

 

 

 

Úroveň Súťaž 

Meno žiaka  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo Florbal ZŠ - žiaci Družstvo chlapcov 1. miesto 

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

Školské Majstrovstvá Slovenska -florbal Družstvo chlapcov 1. miesto 

Majstrovstvá SR  mladých  záchranárov 

civilnej ochrany 

Družstvo 

chlapcov+dievčat 

2. miesto 

   

   

 

 

20. ZHODNOTENIE ČINNOSTI  SÚČASTÍ  ŠKOLY 

 

Školský klub detí pracoval počas celého školského roka v štyroch oddeleniach 

s počtom žiakov 118 podľa plánu Výchovného programu ŠKD. Súčasťou činnosti ŠKD bola 

krúžková činnosť zahŕňajúca športovú, umeleckú a spoločensko - vednú oblasť. Organizované 

boli mnohé aktivity pre rodičov a starých rodičov našich žiakov. Žiaci ŠKD sa zúčastňovali 

rôznych súťaží organizovaných v rámci okresu. Rodičia vyjadrovali spokojnosť s činnosťou 

ŠKD v tomto školskom roku. Klub nemá samostatné priestory  na činnosť. Využíva triedy   

a dve klubovne. 

 

Školská jedáleň pripravovala stravu pre deti v MŠ , žiakov 1. a 2. stupňa, športovcov 

a dospelých stravníkov. Poskytovali sme aj diétne stravovanie pre žiakov s bezlepkovou 

diétou a diabetes. Do MŠ stravu denne prevážame. Stravník má možnosť vybrať si z 2 jedál. 

Objednávanie, odhlasovanie je formou čipovej karty i cez internet. Požiadavky HCCP  sú 

značne finančne náročné. Uvítali sme vyčlenenie investičných prostriedkov na obnovu  

technických zariadení zo strany zriaďovateľa. 

  

 

Druh školského 

zariadenia 

Kapacita šk. 

zariadenia 
Počet žiakov  

Z toho počet žiakov, 

ktorí nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

ŠKD 120 118 0 98 

Školská jedáleň 380 340 0 90 

 

 
 

 

Aj v školskom roku  2016/2017  ďakujeme za spoluprácu  Mestu Martin, Rade školy 

pri ZŠ s MŠ     Ul. Gorkého , Rade rodičov a poslancom  Mestskej časti Podháj – Stráne.  
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M A T E R S K Á   Š K O L A  

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2016/2017 

 

     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  

Adresa školy: Gorkého 33, Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
4238795 

Internetová stránka školy: www.zsgorkeho.sk 

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 

zsgorkeho@zsgorkeho.sk 

samaj@zsgorkeho.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 

Elokované pracovisko , Ul. Gorkého 31, Martin  

ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ul. 

Gorkého 33, Martin s účinnosťou od 1.2. 2017   

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 

  
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Ján Šamaj 

Zástupca pre MŠ Bukovská Ľubica 

Vedúca ŠJ Kašovičová Iveta 
 

3. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

- Metodické združenie – vedúca – Mgr. Iveta Šenšelová 

-  Pedagogická rada 

-  Vedúca ŠJ 

 

4 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek.

zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2016 Stav k 31. 08. 2017 

Celkový počet detí  Celkový počet detí 

1. trieda:   21 19 

2. trieda: 21 21 

3. trieda:    21 21 

4. trieda:  25 25 

Spolu: 88 86 
 

mailto:zsgorkeho@zsgorkeho.sk
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4 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU  
 

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné  0 

3-ročné  29 

4-ročné  22 

5-ročné 26 

6-ročné 6 

Odložená šk. dochádzka 5 

Spolu: 88 
 

5. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 8   

Muži 0   

Spolu (kontrolný súčet): 8   

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 0   

do 40 rokov 0   

do 50 rokov 3   

do 60 rokov 5   

dôchodcovia 0     

Spolu (veková štruktúra): 8   

 

 

 

 

 

6. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

 

 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 2 

Muži 0 

Spolu (kontrolný súčet): 2 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 0 

do 60 rokov 2 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 2 
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7. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie:  

 

- spolupráca školy s rodičmi:  rôzne akcie pre deti a rodičov podľa plánu akcií –program pre 

starých rodičov, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, vianočný program pre rodičov, 

Fašiangový sprievod, program ku Dňu matiek, Majáles, Dni zdravia a zdravej výživy, Deň 

otcov, slávnostná rozlúčka s predškolákmi... 

 

- formy prezentácie školy na verejnosti: televízia Turiec – dokumenty z akcií 

 Spolupráca s mestskými poslancami pri organizácii MDD na Podháji. 

 

- školský časopis: nemáme v MŠ, 

 

- iné aktivity: 

 Materská škola spolupracuje v rámci projektu  „KAMARÁT AX“  s Mestskou políciou 

Martin. Cieľom je oboznámiť deti v štyroch  tematických blokoch, ako sa slušne a správne 

správať na ceste , prečo je pre ne na ulici životu nebezpečné,  ako predchádzať nebezpečiu – 

životným nástrahám a  závislostiam, pohotovo reagovať na vzniknuté konfliktné situácie, 

poukázať na odchýlky pravidiel slušného správania ako sú záškoláctvo, šikanovanie, krádeže.  

 

Projekt „ZDRAVÝ CHRBÁTIK“ -Vývin chrbtice začína už narodením a významné miesto 

v jeho správnom napredovaní má celé obdobie rastu. Ak nebudeme detskej chrbtici v tomto 

období venovať dôslednú pozornosť, sami sa postaráme o vznik ťažkých zmien na nej.  

 

Spolupracujeme s CVČ Kamarát v aktivitách Martinskej škôlkarskej univerzite –  

Navštevujeme aktivity a programy organizované CVČ v ich priestoroch podľa programovej 

ponuky. 

Navštevujeme Okresnú knižnicu v  Martine.  

 Cieľom je vytvoriť u detí radosť a pozitívny vzťah k literatúre. Deti sa naučia, aká je kniha 

pre človeka dôležitá, naučia sa manipulovať s knihou , akým spôsobom si môžu knihy 

požičať, zorientujú sa nielen v priestoroch knižnice, ale aj v samotnej  literatúre. Deti sa 

naučia prejaviť záujem o knihy, počúvať a zblížiť sa s detskou literatúrou . Taktiež 

reprodukovať rozprávky. Prostredníctvom knihy si rozšíria vedomostné obzory , spoznajú 

kultúrne dedičstvo, rozvíjajú si spisovný jazyk a slovnú zásobu  

 

Navštevujeme aj  Astronomickú pozorovateľňu  pri Gymnáziu  V.P.Tótha v Martine, kde si  

deti  majú možnosť rozvíjať elementárne poznatky o fungovaní našej planéty , o vesmíre, 

slnku , mesiaci a hviezdach, overiť si , že svet je veľký a rozmanitý. 

 

 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Aktualizačné 4 

Využívanie IKT v materských školách 

Powerpoint v edukačnom procese 

Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 

Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 

 

Prípravné atestačné 3 
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Iné nadštandardné aktivity: 

 v rámci pobytu detí v materskej škole ponúkame aj nadštandardné aktivity 

- lyžiarsky výcvik 

- vychádzky do prírody s environmentálnou tematikou 

- športové a pohybové aktivity 

 

 

9. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2016/2017 

 

 

 

10. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Zistenia: 

Komplexná inšpekcia bola 09.02. - 11.02. 2011. 

 

 

11. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy 

 

B) športoviská/školský dvor 

 

 

12. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

     Koncepčný zámer a ciele školy vychádzajú z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania, 

ktorým je  doviesť  každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu 

svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu 

samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život 

a vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou 

a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite 

Kapacita 

školy: 

100 Skutočný počet 

detí: 
98 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 1  

 Triedy 4 /8/  

Z
 

to
h

o
 Herne 4  

Spálne 4  

Šatne                                           (Áno/Nie) áno  

Školská jedáleň                          (Áno/Nie)   

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) áno  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) nie  

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 6  

Dataprojektory                             (ks) 1  

Interaktívne tabule                       (ks) 4  

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  nie    

Ihrisko  áno Vyhov.   



24 

 

 

- definícia cieľa pre školský rok 2016/2017 
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne 

počúvanie s porozumením, pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy 

tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a 

literárne podnetné prostredie 

Podporovať a zintenzívniť rozvoj pohybových schopností a zručností detí pravidelnými 

pohybovými aktivitami 
 

- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2016/ 2017: 

Stanovené ciele sa nám podarilo dosiahnuť či už cez edukačno- výchovnú činnosť v materskej 

škole, ako aj návštevami Okresnej knižnice a divadelnými predstaveniami v rámci MŠ 
Predčitateľskú gramotnosť  sme rozvíjali aj uplatňovaním špecifických metód na  aktívne 

počúvanie s porozumením. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu sme  využívali metódy 

tvorivej dramatizácie. Zámerne sme  rozvíjali aktívnu slovnú zásobu detí, vytvárali sme 

komunikačne a literárne podnetné prostredie vybudovaním knižných kútikov.  
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali vo väčšej miere bádateľský prístup, 

zaraďovali sme experimenty a vytvárali rôzne  možnosti získavania reálnych skúseností s 

predmetmi, javmi a situáciami.  

 

 

13. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

dostatočný  záujem o MŠ materiálne vybavenie tried starým nábytkom 

dobré meno MŠ v rodičovskej verejnosti vonkajší vzhľad budovy – nezateplená 

budova 

zaujímavé akcie aj pre rodičov parkovanie pre rodičov 

dobré uplatnenie detí v ZŠ nedostatočné financovanie 

cvičenie detí v telocvični  

korčuľovanie detí na zimnom štadióne  

dobrá poloha MŠ  

dobré vybavenie IKT  

Príležitosti: Riziká: 

modernizácia vybavenia a technického stavu 

a exteriéru MŠ 

financovanie  

nové projekty a akcie pre deti a rodičov zmena legislatívy 

vzdelávanie pedagógov nárast cien pomôcok a zariadenia 

efektívne hospodárenie nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie  zamestnancov 

  

  

  

  

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
- sústavné vzdelávanie učiteliek , využívanie získaných vedomostí a zručností v praxi 

- modernizácia vybavenia tried 

- morálne a finančné ohodnotenie práce učiteľky v MŠ 
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14. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

Z hľadiska celkovej somatickej a psychickej rovnováhy  ponúkame dieťaťu dostatok 

príťažlivých aktivít, ktoré ho dokáže citovo uspokojiť a pomôžu mu dosiahnuť vytýčený cieľ. 

Pôsobíme na dieťa v súlade s jeho individuálnymi osobitosťami tak, aby bolo schopné 

disponovať vedomosťami, schopnosťami a na základe nich sa správne rozhodovať, 

samostatne a tvorivo myslieť. Aby bolo schopné vážiť si seba samého, aby bolo ohľaduplné a 

tolerantné k iným, aby komunikovalo s rovesníkmi i dospelými, aby sa aktívne zúčastňovalo 

aktivít, ktoré posilňujú jeho sebadôveru a pocit sebarealizácie. Nepredkladáme dieťaťu hotové 

poznatky ale rozvíjame i jeho predstavivosť, dávame mu priestor na kladenie otázok a 

poskytujeme materiál na myšlienkové operácie. Dieťa  chápeme ako jedinečnú osobnosť, 

nešetrime  láskavým dotykom, milým úsmevom, náklonnosťou a uznaním. Rozvíjame zmysel 

pre povinnosť, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť, vzťah ku kolektívu, priateľstvo, 

rozvíjame zdravé a prirodzené sebavedomie a tým zabezpečujeme plynulý prechod do ZŠ. 

Pomáhame  dieťaťu vhodne sa správať a konať v konkrétnych situáciách voči sebe i okoliu. 

Rozvíjame schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa, zapamätať si, ale aj záujem, o 

hľadanie, skúmanie, zoznamovanie sa  s novým a záujem prekonávať prekážky. Psychická 

rovnováha detí a zamestnancov je na dobrej úrovni s využitím všetkých dostupných a 

realizovateľných metód a foriem. Materská škola zabezpečuje deťom pitný režim podľa 

pokynov a usmernení HCCP, dodržiava sa denný poriadok dňa s prihliadnutím na požiadavky 

vekových osobitostí detí danej vekovej skupiny, sú dodržiavané bezpečnostné predpisy. 

Denná údržba sa realizuje podľa možností prevádzkových zamestnancov, ako aj pridelených 

prostriedkov. 

 

 

15. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2016/2017: 

 

Názov krúžku Počet žiakov 

Vedúci krúžku 

(meno 

a priezvisko) 

Angličtina pre deti 45 Mgr. Katarína 

Stuchlá 

Korčuľovanie 25 Bukovská 

 

- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských 

a medzinárodných kolách súťaží: 

  

Úroveň Súťaž 

Meno dieťaťa  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 
TURIEC MAĽOVANÝ -  

 

Simonka Štrbáková 1. miesto  
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Základná škola s materskou školou, Ul. Gorkého 33, 036 01  Martin 

č. t. 043/4230016, fax 043/4230016, e-mail: zsgorkeho@zsgorkeho.sk 

 

 

 
V Martine 30. 1. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu 

k 31. 12. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Šamaj 

riaditeľ školy 

1.Úvod 
 

mailto:zsgorkeho@zsgorkeho.sk
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Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu  našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná  

v súlade so zákonom č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

a ďalej v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Predkladaná správa hodnotí naše 

hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016. 

 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie 
 

Základná škola s materskou školou, Ul. Gorkého 33 v Martine je zriadená ako samostatný 

právny subjekt - rozpočtová organizácia  mesta Martin od 1. 9. 2004.  Poskytuje základné 

vzdelávanie v zmysle zák. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej 

organizácie je  materská škola,  školský klub detí a školská jedáleň. V školskom roku 

2015/2016 poskytovala škola základné vzdelanie 433 žiakom. Školský klub navštevovalo 118 

žiakov a materskú školu navštevovalo 88 detí v štyroch triedach. V školskom roku 2016/2017 

poskytuje škola základné vzdelanie 433 žiakom. Školský klub navštevuje 118 žiakov 

a materskú školu 88 detí v štyroch triedach. Priemerný evidenčný počet zamestnancov je 

63,86 z toho pedagogických je 44,11 a priemerný počet fyzických osôb je 64,11 a z toho 

pedagogických zamestnancov je 44,11. 

  

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet 

mesta a vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov 

v roku 2016  bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a 

plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke.  Schválený rozpočet príjmov z vlastných 

zdrojov bol 65 500,00 €. Pôvodný rozpočet  výdavkov bol určený vo výške 1 094 841,00 €. 

Rozpočtovými opatreniami realizovanými počas hodnoteného obdobia  bol upravený na sumu  

1 203 453,00 €.  

 

3.1. Rozpočtové opatrenia 
 

Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovnými rozpočtovými 

opatreniami zo strany zriaďovateľa:   

 

 
 

P. č. 

Dátum rozpočtového 

opatrenia 

 

Druh rozpočtového opatrenia 

Zmena 

rozpočtu  v € 

1.  11.01.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) –  (kód zdroja 111) S1=7  

 
+8 100 

2. 08.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) - (kód zdroja 111) S1=8 +4 400 

3. 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

Normatívne 
-17 299 

4 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežných výdavkov ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=2 

Asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
+14 200 

5. 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=1 

&nenormatívne za vzdelávacie poukazy 
- 2 380 

6. 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=5 

Nenormatívne príspevok na žiakov zo soc. Znevýhodneného prostredia 
+ 1817 

7. 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=5 

Účelové na žiakov zo SZP 
+2 968 

8. 15.02.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111)  + 2 279 
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Nenormatívne na predškolákov 

9. 14.03.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky OK (600) – (kód zdroja 41) S1+2=04  

Normatívne 
+15 216 

10. 21.03.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=6 

Príspevok na učebnice 
+2 189 

11.  04.04.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=7 

Príspevok na lyžiarsky kurz 
- 2 945 

12.  31.05.2016 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky vlastné zdroje (700) – (kód zdroja 

46) S1+2=07 
+ 974 

13.  23.06.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=2 

Nenormatívne na asistenta učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením 
+7 100 

14. 22.08.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=6 

Príspevok na učebnice 
+136 

15. 20.09.2016 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky ŠR (700) – (kód zdroja 111) 

S1+2=03 
+24 000 

16.  20.09.2016 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky OK (700) – (kód zdroja 41) 

S1+2=04 
+8 033 

17.  27.09.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky OK (600) – (kód zdroja 41) S1+2=04 +1 763 

18. 30.09.2016 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky vlastné zdroje (700) – (kód zdroja 

46) S1+2=07 
-974 

19. 30.09.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky vlastné zdroje (600) – (kód zdroja 46) 

S1+2=07 
+974 

20. 07.10.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky OK (600) – (kód zdroja 41) S1+2=04 -5 167 

21. 101.10.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

Normatívne z rezervy ŠR na asistenta učiteľa pre žiakov so zdrav. 

znevýhodnením 

+7 200 

22. 15.10.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

Normatívne 
+10 244 

23. 22.10.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=2 

Nenormatívne na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

+430 

24. 21.11.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) - (kód zdroja 111) 

Normatívne 
+1 488 

25. 21.11.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) - (kód zdroja 111) S1=8 

Účelové na školu v prírode 
-500 

26. 21.11.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) -(kód zdroja 111) S1=1 

Účelové za vzdelávacie poukazy 
+12 

27. 21.11.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) - (kód zdroja 111)  

Účelové na predškolákov 
-977 

28. 21.11.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) - (kód zdroja 111) 

Účelové na odchodné 
+3 478 

29.  15.12.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky OK (600) – (kód zdroja 41) S1+2=04 

Iné účelové dotácie 
+1 469 

30. 20.12.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

Normatívne 
+ 2 130 

31. 23.12.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

Normatívne 
+15 256 

32. 28.12.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S1=6 

Príspevok na učebnice 
-19 

33.  28.12.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111)  

Na dotácie pre deti v hmotnej núdzi 
-3 015 

 

Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte.   Rozpočtované 

výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. Výnimku tvorili 

prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli sústredené  na mimorozpočtovom  bežnom účte 

školského stravovania, z ktorého sme priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom 

potravín školského stravovania, ďalšiu výnimku tvoria prostriedky sociálneho fondu, pre 

ktoré má organizácia otvorený mimorozpočtový účet a posledným účtom je účet na darované 

finančné prostriedky. 
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3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie     

 
 

 
 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 
rozpočet rok 

2016 

Upravený 
rozpočet rok 

2016 

Plnenie rozpočtu  
k 31. 12. 2016 

Percento 
plnenia 

upraveného 

rozpočtu 

 
0 € 0,00  

A. Bežné výdavky  
      prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu  

      kód zdroja 111 

725 255 783 594 783 594,04 100,00 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 
708 350 736 369 736 369,00 100,00 

z toho: 

A.1.1. Normatívne osobné výdavky 
580 800 645 017 645 014,53 100,00 

A.1.2. Normatívne prevádzkové výdavky 127 550 91 352 91 354,47 100,00 

A.2. Nenormatívne (účelové)  spolu: 9 905 47 225 47 225,04 100,00 
z toho: 

A.2.1. Nenormatívne príspevky na žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

0 1 817 1 817,00 100,00 

A.2.2. Vzdelávacie poukazy 4 860 2 492 2 492,00 100,00 
A.2.3. Na dopravu žiakov 0 0 0,00 0,00 
A.2.4. Odchodné 0 3 478 3 478,00 0,00 
A.2.5. Asistent učiteľa  0 21 730 21 730,00 100,00 
A.2.6. Mimoriadne výsledky žiakov 0 0 0,00 0,00 
A.2.7. Predškoláci 5 045 6 347 6 347,00 100,00 
A.2.8. Príspevok na učebnice 0 2 306 2 306,04 100,00 
A.2.9. Príspevok na lyžiarsky kurz 0 5 155 5 155,00 100,00 
A.2.10. Príspevok na školu v prírode 0 3 900 3 900,00 100,00 
B. Kapitálové výdavky 
      prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu 

0 24 000 23 999,90 0,00 

C. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na     

aktiváciu  pracovných  síl 
0 0 0,00 0,00 

D. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na 

hmotné núdze – kód zdroja 111 
7 000 3 985 3 985,44 100,01 

E. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa 

     kód zdroja 41 S12=4,resp. 46 
304 086 325 400 332 087,21 102,06 

v tom: 

E.1. Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve - normatívne 
0 0 0,00 0,00 

z toho:  

E.1.1. Účelové prostriedky na plavecký výcvik pre žiakov 6.roč. ZŠ 
0 0 0,00 0,00 

E.1.2. Účelové prostriedky na dopravnú výchovu 0 0 0,00 0,00 
E.1.3. Účelové prostriedky na havárie školských objektov 0 0 0,00 0,00 
E.1.4. Prostriedky zriaďovateľa na prenesené kompetencie 0 0 0,00 0,00 
E.1.5. Účelové prostriedky na lyžiarsky výcvik 0 0 0,00 0,00 
E.1.6. Účelové prostriedky na reprezentačné účely 200 200 *199,99 100,00 

E.1.7. Účelové na zlepšenie MTV športovísk  0 0 0,00 0,00 

E.1.8. Účelové na environmentálnu výchovu 0 1 763 1 763,00 100,00 

E.1.9. Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa  1 469 1 469,00 100,00 

E.2.   Kapitálové výdavky 0 8 033 8 033,00 100,00 
E. 3.  Prostriedky zriaďovateľa z komisií mesta na iné účely okrem 
         oddielu 09 - vzdelávanie 

0 0 0,00 0,00 

F. Výdavky z vlastných zdrojov RO 65 500 66 474 67 814,05 102,02 
F.1 Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO  
        kód zdroja 41 S11=7, resp. 71 

65 500 65 500 66 840,00 102,05 

F.2 Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

      (zostatky z roku 2015 – kód zdroja 46) 
0 974 974,05 100,00 
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F.3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO  
         (zostatky z roku 2015 –kód zdroja 46) 

0 0 0,00 0,00 

F.4. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kódy zdroja 41 S 12=7 

         Resp. 71 
0 0 0,00 0,00 

Výdavky celkom zo všetkých 

zdrojov (A až F) 

1 094 841 1 203 453 1 211 480,64   100,67 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 65 500 65 500 67 519,65 103,08 

*Podľa usmernenia a pokynov k dočerpaniu dotácií poskytnutých v roku 2016 môže organizácia nevyčerpaný zostatok účelových finančných 
prostriedkov zo zdrojov zriaďovateľa nižší ako 30,00 € použiť na dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2016 
 

 

3.3. Bežné príjmy  

 

Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou základnej školy, materskej 

školy, školského klubu detí a školskej jedálne bol na rok 2016 vo výške 65 500,00 €. 

Skutočne prijaté príjmy k 31. 12. 2016 boli v celkovej výške  67 519,65 €. V priebehu roka 

boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej 

skladbe: 

 
 

Druh príjmov Skutočne prijaté 
príjmy k 31.12.2016 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 2 940,00 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 33 525,04 

Za školský klub detí 16 527,00 

Za materskú školu 7 363,16 

Dobropisy, úroky a iné 7 164,45 

Spolu získané príjmy  67 519,65 

                                                                                             

 

 

 
Príjmy od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

50%

24%

11%

4% 11%

Predaj výrobkov, tovarov a služieb ŠKD MŠ Prenájom budov a priestorov Dobropisy, vratky, úroky a iné
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Najväčší podiel na príjmoch mali finančné prostriedky získané za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb a to vo výške 50%, nasledujúce najvyššie príjmy boli z poplatkov za ŠKD vo výške  

24%. Poplatky za materskú školu tvorili 11%. Príjmy z prenájmu budov, priestorov 

a objektov  tvorili 4% a príjmy z dobropisov, vratiek, úrokov 11%. 

 

 

3.4. Výdavky 

 

Pôvodný rozpočet  výdavkov v roku 2016 vo výške 1 094 841,00 € bol upravený 

rozpočtovými opatreniami na výšku 1 203 453,00 € a k 31. 12. 2016 bol vyčerpaný vo výške 

1 211 480,64 € v nasledovnej skladbe: 

 mzdy, platy                                                                                                        

697 296,84 € 

 poistné a príspevok do poisťovní                                                                      

257 459,85 € 

 tovary a služby                                                                                                  

241 906,66 € 

 bežné transfery                                                                                                    

10 831,85 €                                                    

 dávky soc. pomoci                                                

3 985,44 €                                                                          
Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli vyplatené z bežných výdavkov  zo ŠR a aj od  

zriaďovateľa (originálne kompetencie).  

Prevádzkové výdavky boli čerpané hlavne na položke 632 – energie, voda a komunikácia vo 

výške 122 022,37 €. Ďalej boli spotrebované finančné prostriedky na interiérové vybavenie 

2 826,63 €, na výpočtovú techniku 1 464,33 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 

528,14 €, na všeobecný materiál 6 406,60 €, pracovné odevy 1 021,25 €. Na údržbu budov, 

strojov, prístrojov a zariadení bolo použitých 12 100,83 €. Z toho najväčšiu položku tvorilo 

odstránenie následkov havárie vytopenej triedy a zatečenej učebne v celkovej sume 7 177,22 

€ a opravu bleskozvodu na malej telocvični vo výške 1 327,97 € . Ostatné čerpanie tvoria 

prostriedky za služby ako sú: školenia a kurzy 594,00 €, inzercia 210,00 €, všeobecné služby 

15 497,16 €, poplatky banke za vedenie účtov 790,47 €, poplatok za vývoz odpadu 1 660,61 

€.  Bežné transfery – položka 642 zahŕňa odstupné 1 578,00 €, odchodné 6 400,50, 

nemocenské dávky 2 853,35 €. 

Z účelovo pridelených finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik žiakov druhého stupňa 

škola použila 5 155,00 €. Nespotrebovanú čiastku 2 945,00 € vrátila na dotačný účet 

zriaďovateľa. 

Finančné prostriedky určené pre žiakov prvého stupňa na školu v prírode boli vyčerpané vo 

výške 3 900,00 €. Školy v prírode sa zúčastnilo 39 žiakov. Nepoužité finančné prostriedky vo 

výške 500,00 € boli taktiež vrátené na dotačný účet zriaďovateľa. 

Na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním bolo pridelené 

2,5 úväzku vo výške 21 730,00 €. 

Z poskytnutej dotácie na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v celkovej sume 1 817,00 € škola zakúpila učebné pomôcky. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky bol vyčerpaný v plnej výške 6 347,00 € na učebné pomôcky 

a odmeny zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní týchto detí. 

Z pridelených prostriedkov na učebnice bolo použitých 2 189,00 € na učebnice na výučbu 

anglického jazyka pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka základných škôl a 117,04 € na 

učebnice prvouky pre žiakov druhého ročníka základných škôl. 

Na realizáciu aktivít projektu: „Rekonštrukcia strechy telocvične – zlepšenie 

tepelnoizolačných vlastností boli škole pridelené finančné prostriedky zo zdrojov štátneho 
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rozpočtu vo výške 23 999,90 € a spolufinančný podiel zo zdrojov mesta Martin vo výške 

8 033,00 €. 

Poskytnuté dotácie pre deti v hmotnej núdzi boli vyčerpané v sume 896,40 € na učebné 

pomôcky a 3089,04 € na stravu. 

Z prostriedkov určených na reprezentačné výdavky sme vyčerpali čiastku 199,99 € na nákup 

materiálu použitého na občerstvenie účastníkov pracovných porád.  

 

 

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých  boli výdavky financované je skladba nasledovná:  

zo štátneho  rozpočtu (vrátane: hmotná núdza):                                    811 579,38 €           

z rozpočtu zriaďovateľa:                                                                          332 087,21 € 

z vlastných zdrojov:                                                                                      67 814,05 € 

 

 

Čerpanie prostriedkov z jednotlivých zdrojov k 31. 12. 2016 

 

 

 
 

 

3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31. 12. 2016 

 

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom účtov 

zriaďovateľa na  výdavkový rozpočtový účet školy. Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

zriaďovateľa boli poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného rozpočtu. 

Účelovo určené dotácie boli poskytované jednorázovo v plnej výške.  Dotácie boli poskytnuté 

a použité nasledovne:       

                                                                                                                                                  
 

 

Druh dotácie 

 

Zdroj 

Poskytnuté 

dotácie  do 

31.12.2016 

 spolu 

€ 

Použitie 

dotácie  

do 31.12.2016 

€ 

Rozdiel 

(nedočerpanej 

dotácie) 

€ 

Dátum 

vrátenia 

nedočerpa

nej dotácie 

na účet 

zriaďovate

ľa 

 

 

Bežné výdavky normatívne na prenesené 

kompetencie 

štátny rozpočet 736 369,00 736 369,00 0,00  

Bežné výdavky žiaci zo soc. znevýhodneného 

prostredia 

Štátny rozpočet 1 817,00 1 817,00 0,00  

Bežné výdavky príspevok na učebnice štátny rozpočet 2 306,04 2 306,04 0,00  
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Bežné výdavky vzdelávacie poukazy štátny rozpočet 2 492,00 2 492,00 0,00  
Bežné výdavky asistenti učiteľa štátny rozpočet 21 730,00 21 730,00 0,00  
Bežné výdavky predškoláci štátny rozpočet 6 347,00 6 347,00 0,00  
Bežné výdavky odchodné štátny rozpočet 3 478,00 3 478,00 0,00  
Bežné výdavky dopravné žiakov štátny rozpočet 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky lyžiarsky kurz štátny rozpočet 5 155,00 5 155,00 0,00  

Bežné výdavky škola v prírode štátny rozpočet 3 900,00 3 900,00 0,00  

Bežné výdavky aktivácia prac. síl štátny rozpočet 0,00 0,00 0,00  
Kapitálové výdavky – účelová dotácia štátny rozpočet 23 999,90 23 999,90 0,00  
Bežné výdavky hmotné núdze štátny rozpočet 3 985,44 3 985,44 0,00  
Bežné výdavky  originálne kompetencie zriaďovateľ 323 854,21 323 854,22 *-0,01  
Bežné výdavky účelové na lyžiarsky  

výcvik pre žiakov 7. roč. 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové na plavecký  

výcvik pre žiakov 6. roč. 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové na reprezentačné 

účely 

zriaďovateľ 200,00 199,99 *0,01  

Bežné výdavky účelové z havarijného fondu zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky prenesené kompetencie zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky účelové z komisie 

zriaďovateľa 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové – MTV športovísk zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  
Kapitálové výdavky  zriaďovateľ 8 033,00 8 033,00 0,00  
Bežné výdavky vlastné zdroje RO (r.2015) vlastné zdroje RO 974,05 974,05 0,00  
Kapitálové výdavky vlastné zdroj RO  vlastné zdroje RO 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky vlastné zdroje RO vlastné zdroje RO 66 840,00 66 840,00 0,00  

Spolu všetky zdroje 1 211 480,64 1 211 480,64 0,00  
*Podľa usmernenia a pokynov k dočerpaniu dotácií poskytnutých v roku 2016 môže organizácia nevyčerpaný zostatok účelových finančných 
prostriedkov zo zdrojov zriaďovateľa nižší ako 30,00 € použiť na dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

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 za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 nasledovne: 

 

 

Ukazovateľ 

Číslo 
riadku 

Celkové zdroje 

za rok 

2016 spolu 

Čerpanie  

do 31. 12. 2016 

 

    

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 025-034 
001 1 203 453 1 211 480,64 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez OÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) 
zákona*) - súčet r. 003, 021 

002 807 594 807 593,94 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 
003 783 594 783 594,04 

normatívne - súčet r. 005, 006 
004 736 369 736 369,00 

mzdy a poistné 
005 645 017 645 014,53 

prevádzka 
006 91 352 91 354,47 

nenormatívne - súčet r. 008-020 
007 47 225 47 225,04 

odchodné, (§ 4 ods. 12 zákona*) 
008 3 478 3 478,00 

na dopravu žiakov (§ 4 ods. 13 zákona*) 
009 0 0,00 

na asistentov učiteľa (§ 4 ods. 13 zákona*) 
010 21 730 21 730,00 

na predškolákov 
011 6 347 6 347,00 

na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§ 4 ods. 13 zákona*) 
012 1 817 1 817,00 
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príspevok na učebnice (§ 7 ods. 19 zákona) 
013 2 306 2 306,04 

na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení 
014 0 0,00 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4 ods. 14 zákona*) 
015 0 0,00 

riešenie havarijných situácií (§ 4 ods. 15 zákona*) 
016 0 0,00 

rozvojové projekty (§ 4 ods. 16 zákona*) 
017 0 0,00 

vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 9 zákona*) 
018 2 492 2 492,00 

príspevok na lyžiarsky kurz (§ 7 ods. 19 zákona) 
019 5 155 5 155,00 

príspevok na školu v prírode (§ 7 ods. 19 zákona) 
020 3 900 3 900,00 

Kapitálové výdavky - súčet r. 022- 024 
021 24 000 23 999,90 

 rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 
022 0 0,00 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 
023 0 0,00 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 
024 24 000 23 999,90 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 
písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 

025 325 400 332 087,21 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov r. 2015 
026 974 974,05 

 Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 
027 0 0,00 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo 
školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) 
zákona*) 

028 2 940 2 940,00 

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) 
029 0 0,00 

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach  

030 55 394 56 734,00 

Vo  vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči 
žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 
písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) 

031 0 0,00 

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) 
032 0 0,00 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) 
033 7 166 7 166,00 

Hmotná núdza (MPSVR SR) 
034 3 985 3 985,44 

 

 

 

5. Záver 

 

 

Škola veľmi kladne hodnotí príspevok zo štátneho rozpočtu i spolufinančný podiel zo zdrojov 

Mesta Martin na realizáciu aktivít projektu: „Rekonštrukcia strechy telocvične – zlepšenie 

tepelnoizolačných vlastností.“ Z dôvodu nútenej správy zriaďovateľa nebolo možné dokončiť 

výmenu okien.  Je potrebné ešte  vymeniť 130 okien.  

Z dôvodu  nízkeho normatívu na  žiaka je problematické  financovanie prevádzkových 

i osobných nákladov v prenesených kompetenciách. Oceňujeme navýšenie normatívov 

v originálnych kompetenciách zriaďovateľa.  

Po dohodovacom konaní   v mesiaci december  škola má vyplatené všetky záväzky za rok 

2016.  
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Základná škola s materskou školou, Ul. Gorkého 33, 036 01  Martin 

 

Medziročné porovnanie rozpočtov roku 2015 a 2016 

 
Výška výdavkov – 

jednotlivé zdroje 

Rok 2015 Rok 2016 Medziročný index 

vývoja financií 

Zo štátneho rozpočtu 

(vrátane hmotnej 

núdze) 

 

760 499,36 

 

811 579,38 
Z toho 23 999,90 kapitálové 

výdavky 

 

106,72 % 

Z rozpočtu  

zriaďovateľa 

 

380 856,00 

z toho 34 982,65 kapitálové 
výdavky 

 

332 087,21 
Z toho 8 033,00 kapitálové 

výdavky 

 

87,19 % 

Z vlastných zdrojov 
 

64 037,45 

 

67 814,05 

 

105,90 % 

Darovacie 

prostriedky 

 

1 000,00 

 

0,00 

 

0,00 % 

Všetky výdavky 
 

1 206 392,81 

 

1 211 480,64 

 

100,42 % 

 
Druh príjmov Skutočne prijaté príjmy 

rok 2015 v € 

Skutočne prijaté príjmy 

rok 2016  € 

Medziročný index vývoja 

financií 

Z prenajatých budov, 

priestorov a objektov 
4 260,96 2 940,00 69,00 % 

Za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 
1 967,25 2 197,59 111,71 % 

Za materskú školu 8 132,42 7 363,16 90,54 % 

Za školský klub 16 829,00 16 527,00 98,21 % 

Za stravné 30 445,22 31 327,45 102,90 % 

Iné príjmy 54,29 5,44 10,02 % 

Dobropisy 2 584,91 505,78 19,57 % 

Darovacie prostriedky 1 000,00 0,00 0,00 % 

Z vratiek 0,00 6 653,23 0,00 % 

Spolu získané príjmy 65 274,05 67 519,65 103,44 % 

 

 

 

 

 

 

 

 


