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VÝCHODISKÁ A PODKLADY:  

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435 z 18, decembra 2020  o štruktúre a obsahu správ 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Strategický rozvojový  plán školy  

3. Vyhodnotenie plnenia Plánu práce školy za šk. rok 2021/2022 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ  Nábrežie Rimavy 

5. Informácie o činnosti Združenia rodičov pri MŠ Nábrežie Rimavy 

6. Autoevalvácia  školy (hodnotenie procesov, podmienok a výstupov edukácie) 

7. Ďalšie podklady ( hodnotenia tried, štatistika...) 

 

 

REGISTER POJMOV 

PZ – pedagogický zamestnanec 

OZ – odborný zamestnanec 

PR – pedagogická rada 

MZ – metodické združenie 

NP PoP – národný projekt „Pomáhajúce profesie edukácie detí a žiakov“ 

PRINED – národný projekt „Projekt inkluzívnej edukácie“ 

ŠOV – národný projekt „Škola otvorená všetkým“ 

VVČ – výchovno – vzdelávacia činnosť 

ZRŠ – Združenie rodičov školy 

RŠ – Rada školy 

SŠR – Sprievodca školským rokom 

ŠVP – Štátny vzdelávací program 

ŠkVP – Školský vzdelávací program 

OPPR – Osobný plán profesijného rozvoja 

RPPR – Ročný plán profesijného rozvoja 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

        Materskej školy Nábrežie Rimavy 447/1 Hnúšťa  

za školský rok 2021/2022 

 

1 Základné identifikačné údaje o materskej škole  

a) Identifikačné údaje 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Nábrežie Rimavy 447/1 Hnúšťa 

Telefónne číslo:  047/ 5423307                                               

Internetová adresa: 

 e-mailová adresa: 

 www.msnrrimavienka.sk  

msnr@hnusta.sk 

Vedúci zamestnanci 

  Meno a priezvisko  Funkcie 

  PaedDr. Tokárová 

Beata 

 riaditeľka školy  

  Mgr. Hulmanová 

Elena 

 zástupkyňa riaditeľky školy  

  Adriana Kožiaková  vedúca ŠJ pri MŠ 

 b) Údaje o zriaďovateľovi 

Zriaďovateľ: Mesto Hnúšťa 

Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa 

Internetová adresa: 

 e-mailová adresa: 

www.hnusta.sk 

primator@hnusta.sk 

 

2  Rada  školy  

Výročná správa o činnosti Rady školy pri MŠ Nábrežie Rimavy 447/1, Hnúšťa za školský rok 

2021/2022 

V školskom roku 2021/2022 zasadala Rada školy 1-krát riadne a 1-krát mimoriadne v zložení podľa 

prezenčných listín v súlade s platným Štatútom RŠ. Členov na zasadnutie zvolala predsedníčka RŠ 

prostredníctvom e-mailu. Zo zasadnutia RŠ je vyhotovená zápisnica a prezenčná listina.   

1. Mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo 09.09.2022 

http://www.msnrrimavienka.sk/
mailto:msnr@hnusta.sk
http://www.hnusta.sk/
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Obsahom bolo: 

a) Doplnková voľba do Rady školy v zmysle Štatútu RŠ - Adriana Kožiaková (namiesto 

Kataríny Zemančíkovej za nepedagogických zamestnancov) a Iveta Hrivnáková 

(namiesto Ľubomíry Hroncovej za pedagogických zamestnancov) 

b)  

2. Zasadnutie sa uskutočnilo 14.10.2022 

 Obsahom bolo: 

a) Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

b) Prerokovanie Školského poriadku na školský rok 2021/2022 

 

 

 

  

 

 

Správu vypracovala predsedníčka rady školy Ing. Simona Kamenská.      

3. Iné poradné orgány školy 

Poradné orgány školy pracovali na základe ročného Plánu práce. Plán práce vychádzal z platných 

pedagogických dokumentov pre daný školský rok: 

 Sprievodca školským rokom 2021/2022 a  

 Z analýzy výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

 

3.1 Činnosť pedagogickej rady 

 

Počet plánovaných zasadnutí pedagogickej rady: 5 krát 

Počet zasadnutí pedagogickej rady:  5 krát a 4 krát operatívne porady 

 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 

 prerokovanie Správy  o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za  šk. rok: 

2020/2021 

 sprievodca školským rokom 2021/2022 

Členovia RŠ od 18.2.2019 - 9.9.2021 

Ing. Simona Kamenská - predseda 

Katarína Zemančíková - podpresedníčka 

Zuzana Dobošová 

MUDr. Ľubica Zollerová 

Hilda Ginisová 

Ľubomíra Hroncová 

Ing. Miroslava Vargová 

Členovia RŠ od 9.9.2021 - po súčasnosť 

Ing. Simona Kamenská - predseda 

Adriana Kožiaková - podpresedníčka 

Zuzana Dobošová 

MUDr. Ľubica Zollerová 

Hilda Ginisová 

Iveta Hrivnáková 

Ing. Miroslava Vargová 
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 prerokovanie a schválenie Plánu práce školy 

 prerokovanie Školského poriadku školy 

 aktuálnymi pedagogickými aktualitami z oblasti pedagogiky  

 plánovaním, realizovaním a evalváciou inovovaného ŠkVP Rimavienka 

 Prenosom informácií zo seminárov, školení riaditeľky a pedagogických zamestnancov  

 zisťovaním úrovne pripravenosti detí do ZŠ /prognózy, aktuálne problémy, stav úrovne     

v predčitateľskej a grafomotorickej oblasti, individuálne vzdelávacie plány pre deti 

s pokračovaním PP, neúčasť  a zlá dochádzka detí na povinnom predprimárnom vzdelávaní 

 realizáciou národného projektu „Pomáhajúce profesie edukácie detí a žiakov“  

 evalváciou plnenia interného projektu environmentálnej výchovy „Poznávaj zmyslami a chráň 

srdcom“ 

 evalváciou plnenia cieľov v rámci profilácie školy 

 zvyšovaním právneho vedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov, plánom osobného profesijného 

rozvoja, ročného plánu profesijného rozvoja a štvorročným plánom profesijného rozvoja 

 prezentáciou školy prostredníctvom webovej stránky školy: www.msnrrimavienka.sk 

a triednych internetových skupín na sociálnych sieťach    

 evalváciou záverov z vnútroškolskej kontroly,  

 organizačným zabezpečením a hodnotením celoškolských a triednych akcií 

 

3.2 Činnosť metodického združenia: 

 

Počet plánovaných  zasadnutí metodického združenia: 4krát 

Počet zasadnutí metodického združenia: 2krát 

 

Metodické združenie sa uskutočnilo v tomto školskom roku 2021 / 2022 dva krát – tretie zasadnutie 

bolo spojené so štvrtým. Druhé zasadnutie MZ, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu COVID – 19, sa 

preložilo na zrealizovanie v novom školskom roku 2022/2023. 

 

MZ sa zaoberalo problematikou: 

1. Rozvíjania pohybových zručností detí predškolského veku – Pohybová aktivita detí v čase 

pandémie 

2. Výmenou skúseností PZ a OZ v rámci pohybových aktivít detí, zaujímavé, inovatívne 

cvičenia, relaxačné techniky 

3. Digitálnymi technológiami – práca s internetovou triednou skupinou – ako vložiť príbeh, 

hudbu, kopírovanie súborov 

4. Ako vytvárať pracovné listy na IKT 

5. Metódami a formami práce v priestoroch ŠZ, témy týždňa, edukácia, ktorá sa dá realizovať 

v ŠZ 

6. Environmentálnou výchovou v MŠ – prierez metodikou a projektom EV, konkrétne edukačné 

aktivity v práci s deťmi v rámci zamerania našej MŠ 

 

Správu vypracovala vedúca MZ Soňa Juhaniaková. 

http://www.msnrrimavienka.sk/
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4. Údaje o počte detí materskej školy  

triedy 

Stav k 15.09.2021  Stav k 30.06.2022 

veková 

kategória 

počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

ŠVVP 
 

 

veková 

kategó 

ria 

počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

ŠVVP 
spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

P
o

k
ra

čo
v

a

n
ie P

P
V

 

spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

P
o

k
ra

čo
v

a

n
ie P

P
V

 

1 2-3 13 12 0 0 0 0  2-3 20 4 0 0 0 0 

2 3-4 21 0 0 0 0 0  3-4 22 1 0 0 0 0 

3 3-4 21 0 0 0 0 0  3-4 21 0 0 0 0 0 

4 4-5 21 0 0 0 0 1  4-5 19 1 0 0 0 1 

Spolu 2 - 5 76 12 0 0 0 1  2 - 5 82 6 0 0 0 1 

 

trieda 

Stav k 15.09.2021  Stav k 30.06.2022 

veková 

kategória 

počet detí 

spolu 

Pokračovanie 

PPV 
Deti  

so  

ŠVVP 

Z toho 

4 

ročné 
 

 

veková 

kategória 

počet 

detí 

spolu 

Pokračovanie 

PPV 

 Deti  

so  

ŠVVP 

Z toho 

4 ročné 

 

5 5 -6  21 2 1 0  5 - 6 21 2 1 0 

6 5 -6  22 2 0 1  5 - 6 21 2 0 1 

Spolu 2 - 6 43 4 1 1  2 – 6  42 4 1 1 

 

Poznámka: 

 

V školskom roku 2021/2022 materská škola mala 4 deti s pokračovaním PPV a 2 deti so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacím potrebami – zdravotne znevýhodnené. Za rok 2021 bolo celkovo prijatých 54 

detí. Deti, ktoré dosiahli 2 roky veku ( 6 detí)  počas školského roku boli prijímané priebežne do MŠ. 

 

Študijný odbor:  

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

 

Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom 

jazyku. 
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5. Uplatňované školské programy 

 

Veková 

kategória  

Školský program 

3 - 6  Štátny vzdelávací program 2016 

 Školský vzdelávací program“ Rimavienka“  

 Štátny vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením 2016 

 Metodiky k 7 oblastiam ŠVP 2016 

 Program výchovy a vzdelávania pre MŠ 1999 

6 - 7  Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre 

predprimárne vzdelávanie 

 

6. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických  

a odborných zamestnancov 

 

Počet zamestnancov k 30.6.2020 

 

Zamestnanci MŠ spolu 25 Z toho 

 

Pedagogickí zamestnanci 

Odborní zamestnanci 
16 

1 

Pedagogickí zamestnanci 13 učiteľ materskej školy 

2 pedagogický asistent 

1 školský špeciálny pedagóg (18.11.2021 – 14.01.2022) 

Odborní zamestnanci 1 sociálny pedagóg  

Nepedagogickí zamestnanci 8 Z toho upratovačky 3 

  zamestnanci ŠJ 4 

školník 1 

Kvalifikácia PZ a OZ   

- kvalifikovaní 17 

- nekvalifikovaní 0 

- doplňujúci si vzdelanie 0 

 

Zmeny: 

 špeciálny pedagóg bol prijatý na zastupovanie OZ počas materskej dovolenky od: 18.11.2021 

– 14.01.2022 

 08.12.2021 odišiel jeden PZ na materskú dovolenku, počas jeho neprítomnosti bol prijatý 

jeden PZ do 30.06.2022 

 k 04.08.2022 odišiel na starobný dôchodok jeden PZ  

Kategórie pedagogických zamestnancov 

Učiteľ 13 

Pedagogický asistent 2 

Školský špeciálny pedagóg 1 

Kategórie  odborných zamestnancov 

Sociálny pedagóg 1 
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Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie ŠVP 

Učiteľ materskej školy 13 

Kariérový stupeň pedagogického zamestnanca 

Začínajúci PZ 0 

Samostatný PZ 9 

PZ s prvou atestáciou 3 

PZ s druhou atestáciou 1 

Kariérový stupeň odborného zamestnanca 

Samostatný OZ 1 

Kariérová pozícia – a) pedagogický zamestnanec -  špecialista 

Triedny učiteľ 6 

Uvádzajúci PZ 0 

Vedúci metodického združenia 1 

Kariérová pozícia – b) vedúci pedagogický zamestnanec 

Riaditeľ 1 

Zástupca riaditeľa 1 

 

7. Údaje o profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov školy v školskom roku 

2021/2022 

  

 

Vzdelávací program 

 

 

 

Druh 

vzdelávania 

P
o

če
t  

v
zd

elá
v

a
jú

cich
 

P
Z

 a
 O

Z
 

 Priebeh vzdelávania 

Por. 

číslo 

za
ča

lo
 

p
o

k
ra

ču
je   

 u
k

o
n

čilo
 

1.  Jak rozvíjet gramotnosti v MŠ aktualizačné 3 2021  3 

2.  Ochrana zdravia s predškolákmi – hravo a pútavo aktualizačné 7 2021  7 

3.  Projekt inklúzia v materskej škole aktualizačné 7 2021  7 

4.  Jak rozvíjet polytechnickou gramotnost v materské škole aktualizačné 7 0221  7 

5.  Prvé kreslenie aktualizačné 7 2021  7 

6.  „Rozvoj dieťaťa v princípoch Montessori pedagogiky“ aktualizačné 14 2021  14 

7.  Edukácia montessori pedagogiky v triede exkurzia 9 2021  9 

8.  Atestačné portfólio aktualizačné 1 2021  1 

9.  Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire I. aktualizačné 1 2021  1 

10.  Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire II. aktualizačné 1 2021  1 

11.  Atestačná práca podľa novej legislatívy aktualizačné 2 2021  2 

12.  Sway – rýchla a moderná prezentácia aktualizačné 1 2022  1 

13.  Folklór v edukačnom procese aktualizačné 1 2022  1 

14.  Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier II. aktualizačné 2 2022  2 

15.  Hudobná výchova hravo a zábavne  aktualizačné 5 2022  5 

16.  Školská zrelosť – čo si všímať a ako ju rozvíjať aktualizačné 3 2022  3 

17.  Ako na najmenších škôlkárov aktualizačné 2 2022  2 

18.  Pripravujeme škôlkárov na čítanie a písanie aktualizačné 2 2022  2 
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19.  Aby deti zvieratá (a ich zvuky) poznali aktualizačné 1 2022  1 

20.  Cudzinec v materskej škole aktualizačné 3 2022  3 

21.  Hry na rozvoj – využívate ich? aktualizačné 1 2022  1 

22.  Kognitivní činnosti u predškoláku aktualizačné 3 2022  3 

23.  Rozvoj matematických predstáv detí II. aktualizačné 1 2022  1 

24.  Montessori aktivity pre deti od troch rokov aktualizačné 1 2022  1 

25.  Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými 

ťažkosťami 

aktualizačné 1 2022  1 

26.  Virtuálna realita v materskej škole a ŠKD, Keď obrázky 

ožijú 

aktualizačné 1 2022  1 

27.  Ja a moje telo aktualizačné 1 2022  1 

28.  Dramatická výchova v predprimárnom vzdelávaní aktualizačné 2 2022  2 

29.  Rozprávka v materskej škole – rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti 

aktualizačné 2 2022  2 

30.  Nie je kniha ako kniha – ako podporovať záujem žiakov aktualizačné 2 2022  2 

31.  Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní  aktualizačné 2 2022  2 

32.  Tvorba webovej stránky - Webnode aktualizačné 1 2022  1 

33.  Slabiky a hlásky v materskej škole aktualizačné 1 2022  1 

34.  Ako pracovať s obrázkami a fotografiami aktualizačné 1 2022  1 

35.  Tvorba vlastných pracovných listov aktualizačné 1 2022  1 

36.  Programy na úpravu videa aktualizačné 1 2022  1 

37.  Základy video tvorby pre učiteľa aktualizačné 1 2022  1 

38.  Pripravujeme škôlkárov na čítanie a písanie aktualizačné 1 2022  1 

39.  Ako na hudobnú výchovu v MŠ /inštrumentálne činnosti/ aktualizačné 1 2022  1 

40.  Tanec v MŠ aktualizačné 1 2022  1 

41.  Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických 

predstáv 

aktualizačné 1 2022  1 

42.  Ako spoznávať s deťmi prírodu? Autenticky! aktualizačné 1 2022  1 

43.  Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov aktualizačné 1 2022  1 

44.  Identifikácia vývinových porúch detí v MŠ aktualizačné 1 2022  1 

45.  Dieťa s problémovým správaním v MŠ aktualizačné 1 2022  1 

46.  Rozvíjame grafomotoriku škôlkárov aktualizačné 1 2022  1 

47.  Inklúzia alebo integrácia aktualizačné 1 2022  1 

48.  Abeceda predškoláka aktualizačné 1 2022  1 

49.  Logopédia včas alebo kým čakáte na logopéda aktualizačné 1 2022  1 

 

Poznámky 

 Pedagogickí a odborní zamestnanci v školskom roku 2021/2022 absolvovali rôzne 

vzdelávania v rámci plnenia OPPR, ktorý vychádzal z RPPR, väčšinou on line. Zúčastnili sa 

mnohých druhov aktualizačných vzdelávaní – väčšinou on line, 2x aktualizačného 

vzdelávania realizovaného materskou školou. 3 PZ sa zúčastnili inovačného vzdelávania. 

 6 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo Kurzu prvej pomoci – Červený kríž Rimavská 

Sobota. Všetci PZ a OZ sa zúčastnili preventívneho psychologického poradenstva 

zameraného na predchádzanie a zvládania agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov 

podľa ô 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.   

 V rámci samoštúdia pedagógovia efektívne využívali internetové školské portály 

a doporučenú odbornú literatúru a metodiky, odborné časopisy a pod.  

 

 

 



10 
 

8. Aktivity organizované materskou školou  

Aktivity boli realizované na základe Plánu práce na rok 2021/2022, plánu triednych aktivít, ktoré si 

vypracovali PZ na začiatku školského roku po schválení riaditeľkou MŠ. 

V triedach 5 – 6 ročných detí ( deti jeden rok pre plnením povinného školského vzdelávania) sa 

v záujme lepšej adaptácie na základnú školu realizovali aktivity v spolupráci so základnými školami, 

ktoré vychádzali z plánov spolupráce MŠ a ZŠ za školský rok 2021/2022 (viď. príloha č. 2 a 3). 

 

Triedne aktivity zrealizované v školskom roku 2021/2022 

Triedne aktivity bez účasti 

zákonných zástupcov 

Triedne aktivity s účasťou 

zákonných zástupcov 

Triedne aktivity s účasťou 

iných subjektov 

Turistické vychádzky počas 

štyroch ročných období v okolí 

Hnúšte 

Deň matiek  Návšteva CVČ 

Šarkaniáda Tekvičkové popoludnie Návšteva knižnice Š.P 

Tvorivé dielne Tvorivá dielnička z jesenných 

plodov 

Návšteva dopravného ihriska 

Týždeň farieb Zhotovovanie kŕmidiel pre 

vtáčiky  

Čítanie rozprávok so starou 

mamou 

Pečenie medovníkov „Halloween“ – netradičné 

postavy z lepiacej pásky 

Remeslo má zlaté dno - teta 

obuvníčka, krátka ukážka oprava 

obuvi 

Pečenie z jesenných plodov Deň otcov – súťaživé hry 

v školskej záhrade 

Ako sa pečie v Brezove – výlet 

vlakom  

Karneval Rozlúčka predškolákov v školskej 

záhrade 

Starostlivosť o lesné zvieratá 

v zime – návšteva horárov v MŠ 

Hľadanie veľkonočných vajíčok 

v školskej záhrade 

  Na návšteve u starkej Darinky – 

pozorovanie jarného sadenia v 

záhrade 

Vystúpenie pre starých rodičov  Jesenné oberanie ovocia 

v záhrade u Ľubky 

Zdravie zo záhradky na pekáč -  

sušenie jabĺk, hrušiek, sliviek 

 Návšteva ZUŠ – hudobný 

a výtvarný odbor 

Z poľovníckej kapsy – 

starostlivosť o zvieratká v lese 

 Hnúšťanské labky – exkurzia v 

útulku 

Vystúpenie pre Mikuláša  Exkurzia u stolára v Rimavskej  

Píle – výlet vlakom 

Poldenný výlet vlakom  do 

Lesíka v Rimavských 

Zalužanoch 

 Náš kamarát koník – Jazdecký 

klub Rimavské Brezovo 
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Celoškolské aktivity zrealizované v školskom roku 2021/2022 

Európsky týždeň športu 

Kynologický klub Hnúšťa – ukážka práce psovoda 

Deň Zeme 

Stavanie Mája v školskej záhrade 

Environmentálny projekt - Pestrofarebný svet peria 

Poldenný výlet na rozhľadňu do Rimavskej Bane - Vŕšok 

Poldenná turistika pod Sinec 

vychádzka  

 Výroba Hmyzieho domčeka so 

starým otcom 

Vynášanie Moreny   Návšteva pekárne u Juhása 

Mám básničku na jazýčku   

Sláviček zaspievaj    

Poldenný výlet vlakom - 

Zbojská 

 

 

Poldenný výlet vlakom – 

Skanzen Tisovec 

 

 

„Akcia bubnovanie“ – za práva 

detí - celoslovenská akcia 

 

 

Poteš detí v detskom domove – 

tvorivá dielňa 

 

 

Poldenný výlet vlakom na 

Maginhrad 

 

 

Poldenný výlet  - výstup na 

Hradovú 

 

 

Dvojdenný výlet predškolákov - 

Vydrovo 

 

 

Tirusitická vychádzka k 

Múranému mostu 

 

 

Poldenný výlet – k roľníckemu 

družstvu v Klenovci  

 

 

Poldenný výlet – k roľníckemu 

družstvu v Hnúšti 

 

 

Poldenný výlet na Polom – 

Kováčske kliešte 

 

 

Korčuľovanie na ľade v Hnúšti   

Poldenná vychádzka – vlakom 

k Šťavici Tisovec 

 

 

Staroslitovsť o lesnú zver – 

kŕmenie Solisko 

 

 



12 
 

Celoškolské aktivity zrealizované v školskom roku 2021/2022 

Environmentálny projekt - Triedim, triediš, triedime 

Environmentálny projekt – Čo skrývajú hory, lesy alebo všetko zo života stromu 

Celodenný výlet do Mojína 

Deň detí v školskej záhrade 

Slávnostná rozlúčka predškolákov v ŠZ 

Poznámky:  

 

Počet celoškolských akcií s účasťou zákonných zástupcov bol v školskom okru 2021/2022 oveľa 

nižší oproti ostatným rokom, nakoľko UVZ neodporučoval hromadné akcie. Aktivity smerovali vo 

veľkej miere na triedne akcie, ktoré si triedne učiteľky individuálne vypracovali vzhľadom 

k vekovým a individuálnym osobitostiam detí na celý školský rok. 

 

9. Údaje o súťažiach, do ktorých sa materská škola zapojila v školskom roku 2021/2022 

Súťaž Poznámka 

Pohľadnica k Vianociam – 2 miesto Triedy  5 ,6 

Dúha - nohy mám na zemi a dlaňami sa dotýkam oblohy  Triedy  5, 6 

„Divadlo očami detí“ - Deti deťom maľujú rozprávku Trieda5,  6 

„Vesmír očami detí – postupové miesto Trieda 4, 5, 6 

„Bubnujme, aby bolo deti lepšie počuť 2021“ Trieda 5, 6 

Môj rodný kraj - V. Mináč – čestné uznanie  Trieda 5, 6 

„Dúhový kolotoč“ Trieda5,  6 

„Voňavé leto“ Trieda 5, 6 

Pre lepšiu budúcnosť zeme Trieda 6 

Pramienok  Trieda 6 

Moje najkrajšie Vianoce Trieda 6 

 

10. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila v školskom roku 2021/2022 

 

 

Názov projektu 

 

T
erm

ín
 

za
ča

tia
 

rea
lizá

cie 

p
ro

jek
tu

 

T
erm

ín
 

u
k

o
n

čen
i

a
 

rea
lizá

cie  

p
ro

jek
tu

 

 

Zámer projektu 

 

Výstupy 

 

Európsky 

týždeň športu 

 

Národné 

športové centrum 

Bratislava 

9/2017 pokračuje Športové aktivity v mesiaci september každého 

roku s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k 

aktívnej účasti na športových podujatiach ako 

aj iných pohybových aktivitách a tým viesť 

obyvateľov Slovenska k zdravému životnému 

štýlu. 

Olympijské detské tričká 
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Predškoláci II 6/2022 10/ 2022  Finančný príspevok na 

nákup didaktických 

a učebných pomôcok 

v hodnote 2 455€ 

IKT v 

materskej škole 

„Počítač môj 

kamarát“ 

2018 pokračuje V rámci projektu deti zvládli na základe slovnej 

nápodoby, slovných inštrukcií dospelého na 

elementárnej úrovni prácu s počítačom, 

detskými edukačnými hrami a BeeBotom.  

Samostatná tvorba detí – 

vytlačené práce, 

zviazané knihy a pod., 

prezentácie v Power 

Pointe k rôznym témam 

Enviromentálna 

výchova 

 

„Poznávaj 

zmyslami 

a chráň srdcom“ 

2020 pokračuje Projekt je zostavený  z jednotlivých 

tematických celkov, ktorý približuje široké 

spektrum rôznych oblastí súvisiacich s 

prírodou. e tvorený na obdobie troch školských 

rokov počas dochádzky dieťaťa do materskej 

školy, obohacuje a dopĺňa ŠkVP Rimavienka 

nad rámec štátom daných vzdelávacích 

štandardov. 

Estetika exteriéru 

priestor pred budovou 

MŠ a v školskej záhrade, 

triedenie odpadu, 

ochrana životného 

prostredia  

NP 

„Pomáhajúce 

profesie 

edukácie detí 

a žiakov“ 

2019 31.08.2023 Projekt sa zameriava na inkluzívnosť a rovnaký 

prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

Refundácia mzdy vo 

výške 100%: 

 2 pedagogickým 

zamestnancom a  2 

odborným 

zamestnancom, prijatých 

na plný úväzok 

- tonery v hodnote 

1 000€ 

NP 

Pomocný 

vychovávateľ v 

MŠ 

2/2022 31.08.2023 Cieľom projektu je podpora materských škôl 

prostredníctvom zamestnania pomocného 

vychovávateľa ako nepedagogického 

zamestnanca na pomoc pri poskytovaní 

povinného predprimárneho vzdelávania deťom 

so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Refundácia mzdy vo 

výške 100%: 

 2 nepedagogickým 

zamestnancom, prijatých 

na plnú úväzok   

Dajme spolu gól 2021 2022 Projekt je súčasťou Grassroots programu SFZ 

a je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v 

materských školách 

športové náčinie - 

rozklápateľné futbalové 

bránky, prekážky rôznej 

výšky, méty a pod. 

 

11. Dotácie a granty, do ktorých sa materská škola zapojila v školskom roku 2021/2022 

 

 

Názov projektu 

 

Termín 

zapojenia 

 

Názov/Cieľ 

Termín ukončenia 

Úspešnosť/neúspešnosť 

 

Tesco 

„My pomáhame . 

Vy rozhodujete“ 

3/2022 “Bezpečná cyklotrasa” – budovanie asfaltovej 

cyklotrasy v školskej záhrade 

31.08.2022 

Finančné príspevok na cyklotrasu 

v sume 2 600€ 

Poštová banka 

„Dedko, to je kutil 

veľký“ 

3/2022  neúspešne 
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Adoptuj si 

kravičku 

9/2021 Projekt realizovaný z Mliečneho fondu, 

Cieľom projektu bolo vypestovať u detí 

pozitívny vzťah ku zvieratám a správne 

stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich 

rodičom, že základom pre mliečne výrobky je 

mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa 

musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. 

neúspešne 

 

12. Inšpekčná činnosť v šk. r. 2021/2022 nebola vykonaná. 

 

13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Priestorové podmienky školy 

 

6- triedna materská škola je v prevádzke od roku 1977. Budova v auguste 2018 prebehla celkovou 

rekonštrukciou -  výmena okien, oprava strechy, zateplenie, výmena dlažby na predných terasách, v 

apríli 2019 na zadných terasách v školskej záhrade, výmena dlažby na detskom amfiteátri. V auguste 

2022 prebehla výmena chodníkových dlažieb po celej dĺžke popri budove v školskej záhrade za 

asfalt. 

Školská záhrada je priestranná, s dostatkom zelene, je vybavená novými hracími prvkami, staré 

hracie prvky sú pravidelne udržiavané. nachádzajú sa v nej dva bazény a tri pieskoviská pokryté 

tienidlom. Trávnik je udržiavaný pravidelným kosením. 

Vnútorné priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky triedy majú rekonštruované 

priestory wc a kúpeľne, s výmenou vodovodných rúr.  

Všetky šatne sú vybavené novými detskými šatníkovými skriňami, sú plne zrekonštruované, 

zariadené novým detským nábytkom. Postupne do interiéru školy boli inštalované kryty na radiátory. 

Materská škola má vlastnú malú miestnosť na rozvoj pohybových zručností detí - telocvičňa, v ktorej 

sa deti z tried striedajú podľa harmonogramu. Jej využitie je širšie -  tvorivé dielne detí a rodičov, 

vystúpenia detí pre dôchodcov a rodičov, externé divadelné predstavenia, pedagogické 

a prevádzkové porady, činnosť internej krúžkovej činnosti a pod.  

Materiálne podmienky školy 

 

Triedy sú vybavené primeraným množstvom hračiek a ostatného hrového materiálu, ktorý sa 

zakupuje väčšinou z príspevkov rodičov na hračky, zo štátneho rozpočtu pre predškolákov a z 

prostriedkov RZ. V štyroch triedach sú interaktívne tabule, každá trieda je vybavená počítačom 

s pripojením na internet, tlačiarňou, čím si deti vo veľkej miere rozvíjajú digitálne zručnosti. 

Výtvarný a pracovný materiál si učiteľky pravidelne dokupujú podľa vlastného uváženia a potrieb.  

 

Zabezpečili sme:  

 

 Výmena vstupných dverí pri riaditeľni, výmena dlažby v hospodárskej budove, stierkovanie 

a maľovanie chodby v hospodárskej budove 
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 Vymaľovaný kumbál na triede č.3 po vytopení, nová stierka 

 Do tried boli zakúpené nové didaktické a učebné pomôcky, ktoré plánujeme dokupovať 

postupne aj v ďalších školských rokoch zo štátneho rozpočtu na predškolákov a z výzvy 

„Predškoláci II“.  

 Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení zamestnancov pri triedach 5 a 6  

 Lanová dráha v školskej záhrade 

 Asfaltová „cyklotrasa“ v školskej záhrade 

 CD prehrávač do dvoch tried, jedna tlačiareň 

 Opravili sa kanály v školskej záhrade, ktoré boli nebezpečné 

 

Potrebné zabezpečiť:  

 Potrebná rekonštrukcia ďalších WC pre personálnych zamestnancov, sú v opotrebovanom stave 

 Plot školskej záhrady je značne zničený, niektoré dieliky sú doplnené nepasujúcimi 

časťami, na niektorých miestach je len provizórny, držia ho len opreté drevené palety 

(od Rimavy), potrebná je celková rekonštrukcia oplotenia školskej záhrady, nielen 

z dôvodu estetického, ale aj z dôvodu jeho 

nefunkčnosti (školská záhrada nie je zabezpečená) a 

najmä z dôvodu vandalizmu.  

 

 

 

 

 

 

 Potrebná je výmena dlažby a dvier pri triedach 2,4 a 6 

 Chodníky v školskej záhrade neboli menené od začiatku fungovania budovy MŠ. Nakoľko sa na 

miesto poškodenej dlažby po celej dĺžke popri budove (cca 130m) vymenila za asfalt  - 

cyklotrasa, ostali ešte poškodené chodníky k hlavnému vstupnému vchodu do školskej záhrady 

a chodníky ku kumbálom, ktoré je potrebné vymeniť, sú nebezpečné pre deti, odpadáva celá 

dlažba. 

 

Z rozpočtu RZ sme zakúpili: (viď. Príloha č.1)  

 

Od rodičov  sme získali: 

 

 Hračky do každej triedy k Vianociam 

 Výtvarný materiál: fixky, farebné papiere, kancelársky papier, temperové farby, pastelky, 

lepidlá, modelovacia hmota, farebné stuhy, korky, CD – rozprávky, kancelársky papier 

 koláčiky, sladkosti a ovocie pre deti na podujatia, látky na výtvarné práce detí 

 veľké výkresy A3, euroobaly, farebný krepový papier papier pre celú škôlku,  

 Jesenná a vianočná výzdoba do triedy 6 

 Plnené šišky na výlet Zbojská a Mojín pre triedy 5 a 6 

 Pexeso, reflexné pásky, balóny, magnetky pre celú MŠ 

 Hračky do malej triedy  
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 Ovocie, zelenina, orechy pre deti na desiatu  pre triedu 6 a 3 

 Školská taška pre dieťa v hmotnej núdzi  

 Hračky, odpadové látky a materiál na tvorivé dielne  

 finančný príspevok pre triedu 3 – 50€ 

 finančný príspevok pre triedu 2 – 22€ 

 krmivo pre vtáčiky, formičky na pečenie medovníkov 

 Breza na akciu Stavanie mája  

 Pamlsky pre útulok – Hnúšťanské Labky 

Od sponzorov:  

 

 financovanie webovej stránky školy - www.msnrrimavienka.sk    

 Tesco: 2600€ 

 Drogéria Teta – tašky 50ks 

 Mestská polícia 3 reflexné vesty, reflexné prvky,  

 CVČ – Hnúšťa omaľovanky, pracovné listy a pexeso. 

 

14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  materskej školy 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy prispieval 

zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Hnúšťa  č.158/2021 zo dňa 15.2.2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí  v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona nasledovne:  

 

za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy na jedno dieťa sumou 15€, ako jednotná suma pre všetky deti. 

 

Príspevok  za celý školský rok bol v sume  11 732€ 

 

 

15. Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje pozitívne výsledky: 

 

 Zapájanie sa do národných projektov - spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 : Vzdelávanie ( 

NP PRINED, NP ŠOV, NP PoP), Pomocný vychovávateľ v MŠ v rámci Plánu obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky 

 Zapájanie sa do projektov , dotácií a grantov – získanie finančných prostriedkov (nadácia Tesco, 

výzva Predškoláci II, výzva - Múdre hranie) 

 Individualizácia VVČ s pomocou pedagogických asistentov a odborných zamestnancov 

 Kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ, zvládnutie elementárnych základov kľúčových  

kompetencií, spolupráca so základnými školami 

 Zaškolenie detí zo slabého socio - ekonomického a socio - kultúrneho prostredia 

 Kooperatívna klíma pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

http://www.msnrrimavienka.sk/
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 Modernizácia školy – úprava školskej záhrady a estetika tried, sociálnych zariadení, učebných 

pomôcok 

 Vysoká dávka trpezlivosti a tolerancie pedagógov pri kontakte s problémovými rodičmi 

 Dobrá propagácia školy prostredníctvom aktivít, projektov a zverejňovaním týždenných 

príspevkov o výchovno – vzdelávacej činnosti v triedach  na webovej stránke školy 

www.msnrrimavienka.sk , v triednych internetových skupinách  a stránke mesta Hnúšťa   

 Využívanie digitálnych technológii prostredníctvom plnenia interného projektu „Počítač môj 

kamarát“, práca detí vo všetkých triedach s PC, Beebot, využívanie interaktívnej tabuli v štyroch 

triedach vo VVČ 

 Netradičné formy edukácie, zážitkové učenie, heuristické učenie, časté výlety, exkurzie, 

turistické vychádzky do okolitej prírody, časté výlety železničnou a autobusovou dopravou 

 Dobrá spolupráca s rodičmi, triedne aktivity s rodičmi, spolupráca so základnými školami 

 Každoročné uchádzanie sa o darovanie 2% poukázanie dane, oslovovanie verejnosti a firiem, 

zákonných zástupcov 

 Spolupráca s ďalšími inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní 

 Rozvíjanie environmentálnej výchovy využívaním okolitej prírody, práce s prírodninami, 

plnením aktivít interného enviro projektu „Spoznávaj zmyslami a chráň srdcom“ 

 Záujem pedagogických a odborných zamestnancov o vlastný profesijný rozvoj, účasť na 

webinároch a iných formách vzdelávania, záujem o vykonanie I. atestačnej skúšky 

 

16. Oblasti, v ktorých sú nedostatky, problémy : 

 

 Materiálna oblasť: 

 

 Vandalizmus v priestoroch školskej záhrady, odpadky pred budovou materskej školy po 

víkendoch 

 Staršia budova – časté havarijné stavy, neustále sú potrebné opravy (kanalizácia, rozvody, 

elektrika...) 

 Neestetické podlahy v chodbách budovy  

 Neestetické, pôvodné sociálne zariadenia pre zamestnancov 

 Poškodené dlažby v školskej záhrade 

 

Pedagogická oblasť:  

 

 Zlá dochádzka detí z MRK ( nepravidelná, absentujúci kontakt na zákonných zástupcov, 

nezamestnanosť zákonných zástupcov) 

 Migrácia  rodín z MRK z dôvodu hľadania a získavania práce aj mimo Slovenska 

 stúpajúci počet detí so zlou výslovnosťou 

 Zhoršujúce sa sebaobslužné činnosti detí aj vo vekovej kategórii 5 a 6 ročný (stúpajúci trend – 

rodič robí všetko, čo by dieťa zvládlo samo) 

 Neschopnosť platenia školských poplatkov a stravy rodičov so slabého ekonomického prostredia 

 Nedostačujúca hygiena detí z rodín zo slabého sociokultúrneho prostredia, z MRK 

http://www.msnrrimavienka.sk/
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 Nepravidelná dochádzka detí, väčší počet detí s prerušenou školskou dochádzkou a s ukončenou 

šk. dochádzkou z rôznych rodinných a finančných dôvodov 

 Individualizácia VVČ, v triedach, kde nie je pridelený pedagogický asistent je veľmi slabá, čo 

má dopad na deti s nízkou kognitívnou a psychomotorickou osobnostnou úrovňou.  

 Veľká diverzita detí z rôzneho socio – ekonomického a socio – kultúrneho prostredia, čo sťažuje 

prácu pedagógov, rozdiely sa prejavujú v kognitívnej, sociálnej a psychomotorickej úrovni detí. 

  

Personálna oblasť:  

 

 Absencia hry na hudobný nástroj u väčšiny pedagogických zamestnancoch. 

 Absencia tvorby pracovných listov zameraných na rôzne rozvojové úrovne detí, skĺzanie do 

stereotypov a kopírovanie rovnakých pracovných listov pre všetky deti. 

 Nedostačujúce kompetencie PZ z oblasti špeciálnej pedagogiky a vývinovej pedagogiky -   

v súčasnosti je priam nevyhnutné a žiadúce, aby učiteľky MŠ týmito kompetenciami 

disponovali, najmä dokázali správne posúdiť, odhaliť a podchytiť (skríning) ťažkosti u detí, 

ktoré ešte nedosahujú očakávaný stupeň vývinu. 

 

Odporúčania : 

 

 Naďalej získavať finančné prostriedky cez vyhlásené projekty, granty a dotácie 

 Spolupracovať s matričným úradom a terénnou sociálnou prácou mesta Hnúšťa za účelom 

zaškoľovanie detí – prihlásenie detí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

 Hľadať spôsoby na zlepšenie výkonu a motivácie PZ (morálne a finančné ocenenie)  

 Spolupráca so zriaďovateľom na zabezpečení obnovy oplotenia školskej záhrady a opravy 

chodníkov v školskej záhrade 

 Investícia do profesijného rozvoja zamestnancov 

 Spolupráca s centrami špeciálne – pedagogického a psychologického poradenstva 

 Podpora a motivácia PZ a OZ v oblastiach ďalšieho, pre prax požadovaného vzdelávania, 

získavania a prehlbovania poznatkov v aktuálnych trendoch pedagogiky, psychológie 

a vývinovej psychológie a pod.  

 Podpora vysokoškolského vzdelávania PZ v predškolskej pedagogike, najmä II. stupeň 

vysokoškolského štúdia. 

 

17. Ďalšie informácie o škole 

 

Psychohygienické podmienky  výchovy a vzdelávania  

 

Úroveň psychohygienických  podmienok výchovy a vzdelávania bola v súlade s ekonomickými 

možnosťami a  podmienkami školy. Dôsledne bol napĺňaný  denný režim, s dodržaním stravovacieho 

intervalu, pravidelného striedania všetkých organizačných foriem, dodržiavanie pravidelného pobytu 

vonku, pitného režimu, deti dostávali dostatok ovocia a zeleniny cez národné projekty, do ktorých sa 

škola a ŠJ pri MŠ NR zapojila. 

Deti sú vedené k starostlivosti o svoje zdravie rôznymi frontálnymi a individuálnymi činnosťami, 

návštevami k rôznym subjektom zaoberajúcich sa problematikou zdravia ( Rýchla zdravotná pomoc, 
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polícia, hasiči, ambulancie zubárov a pod.), pozývaním lekárov, policajtov, zubárov, logopédov do 

školy na úrovni tried.  

Prostredie v materskej škole je čisté, esteticky upravené, zabezpečené je primerané vetranie, 

dostatočné osvetlenie, vhodná teplota vzduchu, využívame tri germicídne žiariče na dezinfekciu 

vzduchu a snažíme sa aj o zníženie hlučnosti. 

Vhodné usporiadanie pracovnej doby s prihliadnutím na dodržiavanie zásad psychického a fyzického 

zdravia zamestnancov prispelo k vytvoreniu pozitívnej klímy na pracovisku. 

 

18. Krúžková činnosť 

 

Krúžková činnosť v školskom roku 2021/2022 nebola realizovaná na základe odporúčania UVZ SR.  

 

19. Spolupráca so zákonnými zástupcami  

 

MŠ sa dlhodobo usiluje o spokojnosť všetkých zákonných zástupcov rôznymi formami: 

 Propagáciou výchovno – vzdelávacej činnosti prostredníctvom osvety v šatniach – Čo sme 

tento týždeň robili, strihali, spievali, kreslili, rozprávali...“ 

 Príspevkami na stránke školy www.msnrrimavienka.sk, súhrn tém a aktivít z celého týždňa, 

fotky detí 

 Príspevkami na stránke Mesto Hnúšťa 

 Príspevkami do časopisu Hnúšťanský hlas 

 Príspevkami do triednych internetových skupín – celotýždenný súhrn aktivít a činností detí, 

fotky 

Spolupráca so zákonnými zástupcami je na veľmi dobrej úrovni. Zákonní zástupcovia boli 

nápomocní pri balení Mikulášskych balíčkov, MDD, pri získaní 2% dani z príjmu FO, plánovaní a 

plnení rozpočtu z príspevkov RZ a pod. Materská škola neevidovala v školskom roku 2021/2022 

žiadnu písomnú ani ústnu sťažnosť. 

21. Spolupráca a súčinnosť s ďalšími inštitúciami 

Materská škola spolupracovala s fyzickými osobami, ktoré majú deti zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (profesionálny rodič). Poskytovala súčinnosť Centru pre 

deti a rodinu v Polomke, ktoré majú dohľad nad starostlivosťou detí v rodinách. Poskytovaná bola aj 

súčinnosť ÚPSVaR Rimavská Sobota ohľadom dochádzky detí.  

22. Materská škola spolupracovala s nasledovnými inštitúciami: 
 

   Zriaďovateľ Mesto – pomoc pri úprave a údržbe priestorov MŠ 

 Rodičovské združenie pri MŠ NR v Hnúšti  

 ZŠ JFR Nábrežie Rimavy a ZŠ Klokočova  – vzájomné návštevy podľa plánu spolupráce  s 

cieľom uľahčiť prechod detí z MŠ do základnej školy (príloha 2a 3) 

 Slovenský futbalový zväz Bratislava – príprava detí na futbal, vzbudenie záujmu o futbal 

 Národné športové centrum  - spolupráca v rámci Európskeho týždňa športu 

http://www.msnrrimavienka.sk/
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 CPPPaP Rimavská Sobota – diagnostika školskej zrelosti, skríning detí zo SZP a MRK 

 Rada školy pri MŠ -  úlohy vyplývajúce zo Stanov rady školy 

 ZUŠ –  prípravný ročník - odbor výtvarný -  tvorivé dielne, odbor hudobný – výchovné 

koncerty 

 Knižnica prof. Štefana Pasiara - návštevy knižnice 

 Mestská polícia - ochrana majetku školy, besedy s deťmi, návštevy dopravného ihriska 

 Terénna sociálna práca mesta Hnúšťa pri problémoch so zákonnými zástupcami detí z MRK, 

spolupráca pri zápise detí, pri nepravidelnej dochádzke detí pri plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania 

 Železnice SR v Hnúšti – preprava detí na výlety  

 Doprava Ulický FANTASTIC – preprava detí na výlety 

Všetky menované organizácie participovali v rámci uvedených spoluprác na veľmi dobrej úrovni. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

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

V Hnúšti 04.10.2022                                                                                    PaedDr. Tokárová Beata 

                                                                                                    riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ pri MŠ v školskom roku 2021/2022 

 

 

Zostatok zo škol. r. 

2020/2021 

HOTOVOSŤ 

EUR 

BANKOVÝ ÚČET 

EUR 

SPOLU  

EUR 

490,28 € 1 217,57 € 1 707,85 € 

 

 

DRUH PRÍJMU 
ROZPOČET HOTOVOSŤ 

EUR 

ROZPOČET BANK. ÚČET 

EUR 

Príspevok do RZ 2292,00 €  

Nadácia PONTIS  2600,00 

2% daň   2150,76 

Prevod z pokladne na BÚ  2000,00 

Spolu: 2 292,00 € 6 750,76,76 

 

 

DRUH VÝDAVKU 
ROZPOČET HOTOVOSTI 

EUR 

ROZPOČET BANK. ÚČET 

EUR 

Kancelárske potreby 0,80 €  

Zásobníky na mydlo 87,12 €  

Notárske poplatky 71,05 €  

Kvety 87,60 €  

Prevod z pokladne na BÚ 2000,00 €  

Výlet  80,00 € 

Tlačiareň  159,00 € 

Kryty na radiátor  1127,04 € 

Príspevok do Rodič. Zväzu  109,00 € 

Mikulášske balíčky  279,91 € 

Záclony do celej MŠ  777,10 € 
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Výkopové práce - cyklotrasa  600,00 € 

Asfalt - cyklotrasa  2599,98 € 

Bankové poplatky  66,00 € 

Spolu: 2 246,57 € 5798,03 € 

 

 

REKAPITULÁCIA 
HOTOVOSŤ 

EUR 

BANK. ÚČET  

EUR 

SPOLU  

EUR 

Zostatok  490,28 € 1 217,57 € 1707,85 € 

Príjmy 2 292,00 € 6 490,76 € 8782,76 € 

Výdavky 2 246,57 € 5 798,03 € 8044,60 € 

Zostatok k 30.9.2022 535,71 € 1 910,30 € 2446,01 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov 2% z daní z príjmu v školskom roku 2021/22: 

 Príspevok na cestovné pre deti na výlety 

 Príspevok na nákup učebných pomôcok na rozvoj pohybových a motorických činností 

 

Finančné prostriedky vo výške 2 150,76€ zo školského roka 2021/22, ktoré boli RZ poukázané  

v mesiacoch jún - august 2022, je potrebné použiť do konca nasledujúceho roka, od kedy boli 

prijaté na bankový účet (2022), a to na účel, ktorý má RZ ako predmet činnosti vo svojich 

Stanovách, a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. V tomto roku treba vziať do úvahy, že 

kvôli pandemickej situácii boli pozmenené lehoty na poukázanie 2% z dane z príjmu, takže je 

pravdepodobné, že finančné prostriedky budú poukázané na bankový účet RZ aj neskôr v priebehu 

roka.  

 

Vypracovala: Beáta  Remperová 

pokladník rodičovského združenia 
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Príloha 2 
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Príloha 3 

 


