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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 
 

 

I. Povinné údaje: 
  

  

 Naša škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, s výchovným a vyučovacím 

jazykom slovenským.  

 

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava má súčasti: 

- ŠKD, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava 

- Školská jedáleň Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava 

- Školská jedáleň Ulica Ružindolská 8, Trnava 

- Elokované pracovisko -Materská škola, Ružindolská 8, Trnava (poskytuje predprimárne  

   vzdelávanie). 

  

  

 a/ Základné identifikačné údaje o škole 

   

   

  1. Názov školy:     Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava         

   

  2. Adresa školy:   Základná škola s materskou školou       

                              Ulica Andreja Kubinu 34 

                              917 01  Trnava 

   

  3. Telefónne číslo školy:  033/323 69 40-46                 IČO: 36080543 

    Faxové číslo školy:       033/323 69 49                      DIČ: 2021361672 

    Telefónne číslo elokovaného pracoviska MŠ, Ružindolská 8:   033/3236801, 803 

    Telefónne  číslo MŠ v ZŠ: 033/3236804                             

   

  4. Internetová adresa:       www.zs-kubinu.edupage.org, www.zskubinutt.edu.sk,                          

    Elektronická adresa:     ZSKUBINU@pobox.sk, skolakubinu@gmail.com, 

                                             info@zsak.trnava.sk 

   

  5. Zriaďovateľ školy:        Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71  Trnava   

   

  6. Vedúci zamestnanci školy: 

     Mgr. Jozef Jankovič - riaditeľ školy, štatutárny zástupca, do 31.07.2017 

     Mgr. Zuzana Holkovičová - riaditeľka školy, štatutárny zástupca, od 01.08.2017 

     Mgr. Silvia Richterová - zástupkyňa riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň 

                                             ZŠ), zástupca štatutára, do 31.07.2017 

     Mgr. Mária Szewczyková - zástupkyňa riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie 

                                                  (2. stupeň ZŠ, zástupca štatutára, od 24.08.2017 

     Mgr. Mária Pavlíková - zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) 

     Bc. Beáta Mušková - zástupkyňa riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie ( MŠ) 

     Katarína Moťovská - vedúca ŠJ  

http://www.zs-kubinu.edupage.org/
mailto:ZSKUBINU@pobox.sk
mailto:skolakubinu@gmail.com
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  7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 
   

      Rada školy od 01.09.2016 (Funkčné obdobie 2013 - 2017): 

   

     Predseda RŠ:  Mgr. Zuzana Holkovičová (pedagogickí zamestnanci školy - ZŠ) 

   Podpredseda RŠ: Dáša Dananaiová (rodičia - ZŠ) 

   Členovia RŠ: 

   MUDr. Štefan Krištofík, MPH (Mesto Trnava) 

   PaedDr. Gabriela Krištofíková (Mesto Trnava) 

   Bc. Pavol Nižnánsky (Mesto Trnava) 

   Ing. Peter Šujan (Mesto Trnava) 

   Mgr. Sylvia Dudášová ( rodičia - ZŠ) 

   Adela Funková (rodičia - MŠ)      

   Mgr. Michal Niedl (rodičia - ZŠ) 

   Jana Neupauerová (pedagogickí zamestnanci školy - MŠ)        

   Katarína Kavuljaková (nepedagogickí zamestnanci školy) 

   

      Rada školy od 23.03.2017: 

   

     Predseda RŠ:  Mgr. Zuzana Holkovičová (pedagogickí zamestnanci školy - ZŠ) 

   Podpredseda RŠ: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD. (rodičia - ZŠ) 

   Členovia RŠ: 

   MUDr. Štefan Krištofík, MPH (Mesto Trnava) 

   PaedDr. Gabriela Krištofíková (Mesto Trnava) 

   Bc. Pavol Nižnánsky (Mesto Trnava) 

   Ing. Peter Šujan (Mesto Trnava) 

   Mgr. Sylvia Dudášová ( rodičia - ZŠ) 

   Adela Funková (rodičia - MŠ)      

   Ing. Daniela Ondrušková (rodičia - ZŠ) 

   PhDr. Ivona Plechlová (pedagogickí zamestnanci školy - MŠ)        

   Katarína Kavuljaková (nepedagogickí zamestnanci školy) 

   

      Rada školy od 26.04.2017 (Funkčné obdobie 2017 - 2021): 

   

     Predseda RŠ:  Ing. Ingrid Kovaříková, PhD. (rodičia školy - ZŠ) 

   Podpredseda RŠ: Ing. Daniela Ondrušková (rodičia - ZŠ) 

   Členovia RŠ: 

   MUDr. Štefan Krištofík, MPH (Mesto Trnava) 

   PaedDr. Gabriela Krištofíková (Mesto Trnava) 

   Bc. Pavol Nižnánsky (Mesto Trnava) 

   Ing. Peter Šujan (Mesto Trnava) 

   Mgr. Sylvia Dudášová ( rodičia - ZŠ) 

   Adela Funková (rodičia - MŠ)      

   Mgr. Simona Krištofíková (pedagogickí zamestnanci školy rodičia - ZŠ) 

   PhDr. Ivona Plechlová (pedagogickí zamestnanci školy - MŠ)        

   Katarína Kavuljaková (nepedagogickí zamestnanci školy) 
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      Metodické združenia: 

    Metodické združenie ročníkov PR.-4. - vedúci Mgr. Lýdia Pajerchinová 

    Metodické združenie špeciálnych pedagógov - vedúci Mgr. Zuzana Mišovičová 

    Metodické združenie ŠKD - vedúci Mgr. Monika Štefanková 

   

      Predmetové komisie: 

    Predmetová komisia jazyková - vedúci Mgr. Zuzana Zimmermannová 

    Predmetová komisia matematiky a informatiky - vedúci Mgr. Veronika Tibenská 

    Predmetová komisia prírodovedná - vedúci Mgr. Beáta Černíková 

    Predmetová komisia spoločensko-vedná - vedúci Mgr. Ľudmila Bránska 

   

      Koordinátori:            

    Koordinátor projektu Zdravá škola - Mgr. Silvia Vavrová 

    Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov - 

    - PhDr. Silvia Vašková 

    Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Jarmila Zvolenská 

    Koordinátor programu environmentálnej výchovy a vzdelávania - Mgr. Soňa 

    Machalová 

    Koordinátor dopravnej výchovy - Mgr. Roman Soukup 

    Koordinátor Školského vzdelávacieho programu - Mgr. Zuzana Holkovičová 

   

      Výchovný a kariérový poradca - Mgr. Beáta Černíková 

   

      Školský psychológ - Mgr. Ján Mika 

   

      Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Jozefa Volfová 

   

      Občianske združenie rodičov a priateľov detí so zdravotným postihnutím KUBINÁCI  

     - predseda Adela Funková 

   

      Rodičovské združenie - predseda výkonného výboru Rodičovskej rady  

                                          Mgr. Sylvia Dudášová 

   

      ZO OZ PŠaV pri ZŠ - predseda ZV Mgr. Jarmila Zvolenská 

   

   

 b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

 

 

Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Triedy 
spolu I. 

stupeň 

II. 

stupeň 

bežné RvJ špeciálne nultý prípravný 

349 168 181 294 - 55 - 11 

 

 

Počet žiakov 

k 31.08.2017 

Triedy v ZŠ 
spolu I. 

stupeň 

II. 

stupeň 

bežné RvJ špeciálne nultý prípravný 

349 167 182 293 - 56 - 11 
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Počet žiakov 

k 31.08.2017 

94 

(4 triedy MŠ) 

   

 

Stav žiakov k 15.09.2016: 

 

 

Trieda 

Ročník 

PR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1-9. 

A 11* 20 23 14 17 21 20 16 20 14  

B  9* 18 17 16 21 8* 16 21 19  

C   10* 6* 7* 5*      

chlapci 9 18 28 29 26 25 16 23 26 16 216 

dievčatá 2 11 23 8 14 22 12 9 15 17 133 

Spolu 11 29 51 37 40 47 28 32 41 33 349 

                 */špeciálne triedy 

 

 PR-4. 5.-9. Spolu 

Fyzický počet žiakov spolu 168 181 349 

- z toho začlenení v štandardných triedach 

   (zdravotne postihnutí žiaci) 

 

11 

 

41 

 

52 

- z toho žiaci v špeciálnych triedach 

   (NKS, VPU)  

 

43 

 

13 

 

56 
                  NKS - narušená komunikačná schopnosť 

                  VPU - vývinové poruchy učenia 

 

  Školský klub detí:   110  žiakov        

  Počet oddelení: 6   

  z toho: 3 špeciálne 

              3 klasické 

   

   

  Stav žiakov k 31.08.2017: 

 

 

Trieda 

Ročník 

PR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1-9. 

A 11* 22 22 15 17 21 21 16 20 14  

B  17 17 17 15 21 7* 16 21 19  

C  10* 10* 6* 7* 6*      

chlapci 8 27 27 29 25 26 16 23 26 16 215 

dievčatá 3 22 22 9 14 22 12 9 15 17 134 

Spolu 11 49 49 38 39 48 28 32 41 33 349 

                  */špeciálne triedy 
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 PR+1.-4. 5.-9. Spolu 

Fyzický počet žiakov spolu 168 181 349 

- z toho začlenení v štandardných triedach 

   (zdravotne postihnutí žiaci) 

 

11 

 

41 

 

52 

- z toho žiaci v špeciálnych triedach 

   (NKS, VPU)  

 

43 

 

13 

 

56 

   

 

Školský klub detí:     110  žiakov              

   

  Počet oddelení:  6   

  z toho:         3   špeciálne 

                      3   klasické 

   

   

  Materská škola:        94 detí 

   

  Počet tried:   4  (2 v ZŠ + 2 elokované pracovisko Ružindolská ul.) 

   

   

 c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

stredné školy 

   

   

  Zápis do 1. ročníka ZŠ sa konal 6. a 7. apríla 2017 (štvrtok, piatok): 

 

Ročník Počet zapísaných 

detí 

Odklady PŠD Počet tried 

prípravný 11 - 1 

prvý 35 6 2 

 

 

  V školskom roku 2016/2017 ukončilo školskú dochádzku na našej škole 35 žiakov,  

z toho 33 deviatakov a 2 piataci. 

 

   

  Stav rozmiestnenia žiakov na stredné školy: 

   

  Deviataci:   

  Gymnáziá 3  

  Umelecké školy 1  

  Zdravotnícke školy 1  

  Ekonomické, obchodné SOŠ 3  

  Pedagogické školy 2  

  SOŠ ostatné 14  

  Praktické školy, OU  0  
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 d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a 

úspešnosti uchádzačov na prijatie 

   

   

  viď bod C - žiaci boli prijatí podľa svojho záujmu 

   

   

 e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

 

Počet 

žiakov 

Klasifikovaní Neklasifikovaní Opravné 

skúšky 

Neprospeli 

alebo 

opakujúci 

ročník 

Znížená 

známka zo 

správania 

349 341 8 6 5 14 

 

 

  Súhrnné hodnotenie prospechu a správania žiakov (stav k 31.08.2017): 

   

  - PR+1.ročník: - prospelo: 

                         - neprospelo:              

                         - nehodnotených: 

 36 žiakov 

  3 žiaci  

   2 žiaci 

    

  - 2.-4 ročník:    - prospelo s vyznamenaním: 

                         - prospelo veľmi dobre: 

                         - prospelo: 

                         - neprospelo:  

                         - nehodnotených:   

 74 žiakov 

 26 žiakov 

 24 žiakov 

   1 žiak 

   1 žiak    

    

  - 5.-9 ročník:    - prospelo s vyznamenaním: 

                         - prospelo veľmi dobre: 

                         - prospelo: 

                         - neprospelo: 

                         - nehodnotených: 

54 žiakov 

53 žiakov 

66 žiakov 

   4 žiaci 

   4 žiaci        

    

  - Neprospievajúci žiaci v predmetoch: 

   MAT - 6 žiakov, SJL - 7 žiakov, ANJ - 2 žiaci, PVO - 2 žiaci, DEJ - 1 žiak, 

   CHE - 2 žiaci, BIO - 2 žiaci, GEG - 2 žiaci, FYZ – 2 žiaci, OBN – 2 žiaci,  

   VYV - 1 žiak, TSV - 1 žiak, NEJ - 1 žiak, 

   

  - Neprospievajúci žiaci v ročníkoch: 

  1. ročník – 3 žiaci, 2. ročník – 1 žiak, 5. ročník – 1 žiak, 7. ročník - 3 žiaci,  

   

  - Opravné skúšky robili:  6 žiakov (1. – 1 žiak, 2. ročník – 1 žiak, 7. ročník – 1 žiak,  

                                                         8. ročník – 1 žiak, 9. ročník – 2 žiaci) 
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  - Znížené známky zo správania:  

 

2. stupeň 6 žiaci (7. roč. - 2, 8. roč. - 3, 9. roč. - 1) 

3. stupeň 6 žiaci (1. roč. - 1, 5. roč. - 1, 7. roč. – 3, 9. roč. - 1) 

4. stupeň 2 žiaci (7. roč. - 1, 8. roč. – 1) 

 

  - Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

   pochvala:      

   napomenutie od triedneho učiteľa:    

   pokarhanie od triedneho učiteľa:       

   pokarhanie od riaditeľa školy:            

 

21 žiakov 

  2 žiaci 

  3 žiaci 

  6 žiakov 

 

 

  Priemerný prospech - klasifikácia tried za 2. polrok 2016/2017: 

 

 

Predmet 

 

Trieda 

PR I.A. I.B II.A II.B II.C III.A III.B III.C 

Slovenský jazyk a lit. 2,40 2,15 1,67 1,86 2,18 1,80 1,73 1,53 2,83 

Matematika 1,70 2,10 1,67 1,43 1,88 1,60 1,47 1,35 2,33 

Prírodoveda       1,53 1,18 2,33 

Informatická výchova       1,00   

Výtvarná výchova       1,00   

Etická výchova   1,00       

Náboženská výchova  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Hudobná výchova       1,00   

Vlastiveda       1,60 1,35 2,17 

Telesná výchova       1,00   

Anglický jazyk       1,47 1,29 2,60 

Prvouka  2,11 1,00 1,19 1,59 1,30    

Pracovné vyučovanie       1,00   

Priemer 2,05 1,95 1,33 1,45 1,71 1,51 1,48 1,31 2,20 

 

Predmet 

 

Trieda 

IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A 

Slovenský jazyk a lit. 1,53 2,00 1,71 2,35 2,05 3,40 2,65 3,00 3,47 

Matematika 1,41 1,73 2,29 2,65 2,33 3,00 2,20 2,86 2,93 

Prírodoveda 1,35 1,60 1,43       

Informatická výchova 1,00 1,00        

Nemecký jazyk         2,79 

Výtvarná výchova    1,00 1,14 1,00 1,00 1,00 1,20 

Etická výchova    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

Náboženská výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 

Informatika    1,00 1,14 1,40 1,00 1,43 1,07 

Hudobná výchova    1,00 1,00 1,00 1,11 1,00 2,27 

Vlastiveda 1,41 2,00 1,57       

Biológia    1,70 1,81 1,60 1,65 1,57 2,13 

Dejepis    1,00 1,19 1,60 1,65 1,86 2,53 
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Predmet 

 

Trieda 

IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A 

Fyzika       2,10 2,57 2,87 

Geografia    2,00 2,00 2,20 1,90 2,43 2,67 

Chémia         2,40 

Anglický jazyk 1,12 1,87 1,71 1,65 1,62 3,00 1,70 2,14 2,60 

Občianska náuka       1,61 1,71 2,60 

Telesná a šport. vých.    1,11 1,20 1,20 1,06 1,20 1,25 

Svet práce         2,07 

Technika    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 

Priemer 1,28 1,66 1,65 1,47 1,46 1,76 1,57 1,79 2,22 

 

 

Predmet 

 

Trieda  

VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Spolu 

Slovenský jazyk a lit. 3,07 3,40 3,05 2,64 2,32 2,38 

Matematika 2,53 2,95 2,76 2,86 2,53 2,20 

Prírodoveda      1,57 

Informatická výchova      1,00 

Nemecký jazyk 2,55 2,58 2,40 2,71 2,00 2,50 

Výtvarná výchova 2,00     1,17 

Etická výchova 1,56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 

Náboženská výchova 1,17 1,50 1,20 1,40 1,00 1,08 

Informatika 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 

Hudobná výchova 1,33     1,21 

Vlastiveda      1,68 

Biológia 2,27 2,10 2,24 2,00 1,74 1,89 

Telesná výchova      1,00 

Dejepis 2,80 2,60 2,57 2,07 1,89 1,98 

Fyzika 3,00 2,80 2,55 2,43 2,21 2,57 

Geografia 2,00 2,30 2,10 1,57 1,37 2,05 

Chémia 1,93 2,80 2,35 1,57 1,21 2,04 

Anglický jazyk 3,20 2,50 2,48 2,21 1,74 2,05 

Pracovné vyučovania      1,00 

Občianska náuka 2,67   2,07 1,68 2,06 

Telesná a šport. vých. 2,09 1,47 1,37 1,08 1,06 1,28 

Výchova umením  1,05 1,45   1,25 

Svet práce 1,13 1,00 1,17   1,34 

Technika 1,13 1,00 1,00   1,03 

Prvouka      1,44 

Priemer 2,12 2,06 2,04 1,96 1,68 1,60 
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  Klasifikácia ročníkov za 2. polrok: 

 

 

Predmet 

Ročník 

PR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slov. jazyk a lit. 2,40 2,00 1,96 1,82 1,74 2,33 2,74 3,27 3,22 2,45 

Anglický jazyk    1,54 1,51 1,76 1,81 2,90 2,49 1,94 

Matematika 1,70 1,97 1,63 1,55 1,69 2,54 2,37 2,73 2,85 2,67 

Informatická vých.    1,00 1,00      

Prírodoveda    1,50 1,46      

Vlastiveda    1,58 1,67      

Náboženská vých.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,38 1,31 1,13 

Etická výchova  1,00    1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 

Hudobná výchova    1,00  1,00 1,08 1,80   

Výtvarný výchova    1,00  1,07 1,00 1,59   

Svet práce        1,60 1,08  

Technika      1,00 1,00 1,13 1,00  

Pracovné vyuč.    1,00       

Informatika      1,11 1,12 1,20 1,00 1,00 

Biológia      1,74 1,63 2,20 2,17 1,85 

Dejepis      1,15 1,70 2,67 2,59 1,97 

Geografia      2,02 2,04 2,33 2,20 1,45 

Obč. náuka       1,64 2,63  1,85 

Teles. a šport.v.      1,16 1,09 1,65 1,42 1,07 

Nemecký jazyk        2,68 2,48 2,31 

Fyzika       2,22 2,93 2,68 2,30 

Chémia        2,17 2,58 1,36 

Výchova umením         1,25  

Prvouka  1,74 1,35        

Priemer 2,05 1,73 1,54 1,51 1,48 1,49 1,62 2,18 2,02 1,80 

 

 

 

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5-2016: 

 

 Matematika v % Slovenský jazyk v % 

ZŠ 56,30 57,90  

SR 62,30  63,10  

 

 

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2017: 

 

 Matematika v % Slovenský jazyk v % 

ZŠ 48,20 55,60 

SR 56,40 61,20 
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  Vo výsledkoch sú zahrnutí i žiaci špeciálnej triedy a žiaci so ŠVVP – ZZ 1. skupina a  

ZZ 2. skupina znevýhodnenia. 

   

   

  Počet vymeškaných hodín: 

 

 

Trieda Zameškané hodiny z toho 

Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené hodiny 
I.  

polr. 

II. 

polr. 

Spolu I. 

 polr. 

II. 

polr. 

Spolu I.  

polr. 

II. 

polr. 

Spolu 

PR 215 358 573 215 358 573    

I.A 890 1678 2568 885 1655 2540 5 23 28 

I.B 421 631 1052 421 631 1052    

II.A 939 859 1798 939 859 1798    

II.B 928 848 1776 714 848 1562 214  214 

II.C 305 305 610 305 305 610    

III.A 582 581 1163 582 581 1163    

III.B 249 620 869 249 620 869    

III.C 438 357 795 438 357 795    

IV.A 431 571 1002 431 571 1002    

IV.B 504 572 1076 504 572 1076    

IV.C 382 364 746 382 364 746    

V.A 625 663 1288 625 663 1288    

V.B 1122 1026 2148 1120 1021 2141 2 5 7 

V.C 459 429 888 459 429 888    

VI.A 977 1302 2279 977 1302 2279    

VI.B 682 608 1290 682 608 1290    

VII.A 768 1171 1939 748 1169 1917 20 2 22 

VII.B 1800 1489 3289 1782 1441 3223 18 48 66 

VIII.A 919 1375 2294 896 1325 2221 23 50 73 

VIII.B 1064 1194 2258 1064 1194 2258    

IX.A 1303 1294 2597 1301 1265 2566 2 29 31 

IX.B 1415 1666 3081 1415 1666 3081    

 

 

 f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

   

   

  Škola poskytuje 3 stupne z medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelania ISCED 

(Internacional Standard Clasification of Education): 

- ISCED0 - predprimárne vzdelávanie - MŠ 

- ISCED1 - primárne vzdelanie - 1. stupeň ZŠ, 

- ISCED2 - nižšie stredné vzdelanie - 2. stupeň ZŠ. 

Plnoorganizovaná škola - Základná škola s materskou školou, vyučujúci jazyk slovenský, 

prípravný až 9. ročník + MŠ. 
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Realizované učebné plány - 2016/2017:   

   

  ŠkVP: 

   Učebný plán ISCED1 - bežné triedy 3., 4. ročník 

   Učebný plán ISCED1 - špeciálne triedy pre žiakov s NKS 3., 4. ročník  

   Učebný plán ISCED2 - bežné triedy 7., 8., 9. ročník 

   

  iŠkVP: 

   Učebný plán ISCED1 - bežné triedy 1., 2. ročník 

   Učebný plán ISCED1 - špeciálne triedy pre žiakov s NKS PR, 1., 2. ročník  

   Učebný plán ISCED2 - bežné triedy 5., 6. ročník  

   Učebný plán ISCED2 - špeciálne triedy pre žiakov s VPU 5., 6. ročník 

   

   

 g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (k 30.06.2017) 

   

 
Pedag. 

spolu 

 

z toho psychológ 

+ 

špec.ped. 

asistenti 

učiteľa 

prevádz. 

zamest. 

ŠJ pedag. zam. ukončená 

(v šk. r. 2016/2017) 

kvalifik. nekvalifik. 1.atestácia 2.atestácia 

56 55 1 2 9 13 8 1 0 

 

 

  Pedagogickí zamestnanci:            

  z toho: 

  - kvalifikovaní: 

 

55   (učitelia v ZŠ - 31, učiteľky v MŠ - 8, 

vychov. ŠKD - 5,  asistenti učiteľa - 9)                                  

  - nekvalifikovaní:   1     (1 vychovávateľka) 

    

  Odborní zamestnanci:  2 
  - kvalifikovaní:  2 

    

  Nepedagogickí zamestnanci: 21 
  z toho:  

  - základná škola:    10 

  - školská jedáleň: 

- materská škola: 

 8    (6 v ZŠ, 2 v MŠ)  

 3 

   

   

  Prehľad o zamestnancoch: 

 

Zamestnanci Evidenčný počet zamestnancov k 30.06.2017 

Fyzické osoby Prepočítané počty 

Zamestnanci spolu 79 77,02 

   
a/ Základná škola 54 52,30 
v tom:   
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Zamestnanci Evidenčný počet zamestnancov k 30.06.2017 

Fyzické osoby Prepočítané počty 

Učitelia a asistenti učiteľa 42 41,61 

v tom:   

vedenie školy v ZŠ 3 2,70 

učitelia 1.-4. 13 12,91 

učitelia 5.-9. 17 17,00 

asistenti učiteľa 9 9,00 

   

Odborní zamestnanci školy 2 1,50 

v tom:   

školský psychológ 1 0,50 

školský špeciálny pedagóg 1 1,00 

   

Nepedagogickí  zamestnanci  10 9,19 

v tom:   

radca-ekonóm (70 % +100 %) 2 1,70 

administratívny zamestnanec  1 1,00 

školník-údržbár  (80 %) 1 0,80 

upratovačka 6 5,69 

   

b/ Školský klub detí 6 5,28 

v tom:   

vychovávateľka 6 4,98 

zást. riaditeľa (30 %)  0,30 

   

c/ Školská jedáleň 8 8,00 

v tom:   

vedúca ŠJ 1 1,00 

hlavná kuchárka v ZŠ 1 1,00 

hlavná kuchárka v MŠ 1 1,00 

kuchárka v ZŠ 1 1,00 

nevyučená kuchárka v ZŠ 1 1,00 

zamestnanci v prevádzke ŠJ v ZŠ 2 2,00 

zamestnanec v prevádzke ŠJ v MŠ 1 1,00 

   

d/ Materská škola 11 11,44 

v tom   

zástupkyňa riaditeľa v MŠ 1 1,00 

učiteľky 7 7,00 

školníčka 2 2,00 

upratovačka v MŠ 1 0,63 

upratovačka v ZŠ  0,31 

radca-ekonóm (30 %)  0,30 

školník-údržbár (20 %)  0,20 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  

za školský rok 2016/2017 - Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava 

 16 

 h/ Odbornosť vyučovania v jednotlivých predmetoch: 

 

 

 

Predmety 

 

Týždenný počet hodín 

1. stupeň 2. stupeň Spolu 

odb. neodb. odb. neodb. odb. neodb. 

Slov. jazyk a literatúra 92  55  147  

Anglický jazyk 20  51  71  

Nemecký jazyk   12  12  

Matematika 41  55  96  

Prírodoveda 18    18  

Vlastiveda 6    6  

Fyzika   12 4 12 4 

Chémia   8  8  

Dejepis   16  16  

Telesná výchova 12    12  

Pracovné vyučovanie 3    3  

Výtvarná výchova 21  3 4 24 4 

Hudobná výchova 12   7 12 7 

Náboženská výchova 7  5  12  

Etická výchova 4  7  11  

Tvorivé čítanie a písanie   2  2  

Biológia   21  21  

Geografia   19  19  

Občianska náuka   6  6  

Informatika 2  16  18  

Svet práce    3  3 

Technika    13  13 

Individ.logoped.cvičenia   3  3  

Telesná a športová vých. 15  10 10 25 10 

Rozvíj. špecif. funkcií   2  2  

Individ.logop. intervenc. 29  8  37  

Výchova umením    2  2 

Informatická výchova  6    6 

 

   

  Základná škola - odborne odučené hodiny:                  91,5 % 

                         - neodborne odučené hodiny:                 8,5 % 

  Školský klub detí - odbornosť:   83,33 % 

  Materská škola - odbornosť: 100 %  

   

   

 i/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

   

   

  Vzdelávanie sa realizovalo v zmysle Plánu kontinuálneho vzdelávania na príslušný 

školský rok: 
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  Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca: 

   

  - 2 zamestnanci – ukončené (1 učiteľka predprimárneho vzdelávania, 1 učiteľka pre nižšie 

stredné vzdelávanie) 

  - 1 učiteľka pre predprimárne vzdelávanie pokračuje, 

   

  Aktualizačné vzdelávanie: 

   

  - Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie PZ a OZ  – 2 pedagogickí 

zamestnanci (ukončené)  

  - Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre PZ a OZ (1. úroveň)  – 

1 pedagogický zamestnanec (ukončené)    

  - Prípravné atestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou pre PZ – 1 pedagogický zamestnanec 

(ukončené) 

  - Komunikácia PZ – 2 pedagogickí zamestnanci (ukončené) 

  - Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov – 1 pedagogický  

  zamestnanec (pokračuje) 

  - Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku – 2 pedagogickí 

zamestnanci (ukončené) 

  - Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi – 1 pedagogický zamestnanec (pokračuje) 

   

  Inovačné vzdelávanie: 

   

  - Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre PZ a OZ (2. úroveň) – 1 

pedagogický zamestnanec (ukončené)   

  - Viac ako peniaze – 2 pedagogickí zamestnanci (ukončené) 

   

  Funkčné inovačné vzdelávanie: 

   

  - Funkčné vzdelávanie vedúcich PZ – 1 pedagogický zamestnanec (pokračuje) 

   

  Atestačné: 

   

  - Prvá atestácia: 1 pedagogický zamestnanec (ukončené) 

  - Druhá atestácia: prípravné atestačné vzdelávanie – 2 pedagogickí zamestnanci   

                             (pokračuje) 

   

  Semináre, školenia, kurzy: 

   

  - Enviromentálna výchova „Strom života“ – 1 pedagogický zamestnanec 

  - Vyučovanie prvouky podľa iŠVP – 2 pedagogickí zamestnanci 

  - Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase – 2 

pedagogickí zamestnanci 

  - Zavedenie intervenčných prvkov do výučbového procesu žiakov mladšieho školského 

veku v škole v Trnave na základe ich posturálnej analýzy – 1 pedagogický zamestnanec  

  - Metodické usmernenie činnosti ďalších zložiek systému výchovného poradenstva v 

školách – 1 odborný zamestnanec 

  - Umelecký prednes – 1 pedagogický zamestnanec 
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  - Workschop školských logopédov – 1 pedagogický zamestnanec 

   

  V rámci ďalšieho vzdelávania:  

   

  - Vytváranie podmienok na sebavzdelávanie učiteľov, poskytovanie dotácií na odborné  

   časopisy a literatúru, zabezpečovanie vzdelávacích programov na elektronických  

   nosičoch, iniciovanie ich pravidelného využívania učiteľmi. 

  - Školenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO. 

  - Preventívne psychologické poradenstvo - predchádzanie a zvládnutie agresivity,  

   sebapoznanie a riešenie konfliktov. 

   

   

 j/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

   

  Žiaci školy sa pravidelne zapájali do kultúrnych, speváckych, výtvarných, športových 

súťaží a pretekov, do riešení úloh predmetových olympiád, v ktorých v obvodných, 

krajských a celoštátnych kolách získali dobré umiestnenia: 9x 1. miesto, 11x 2. miesto,  

9x 3. miesto, 1x 4. miesto (www.zs-kubinu.edupage.org – naši naj). 

   

  Žiaci školy vystúpili s kultúrnym programom na mestských podujatiach i v domove 

dôchodcov - pri príležitosti rôznych osláv a výročí. 

   

  Škola vydáva vlastný školský časopis - KUBIMIX. 

   

  Členovia OZ Kubináci pravidelne v čase jarmočných a vianočných trhov v meste Trnava 

sa zúčastňujú na prezentácii práce a výrobkov detí a členov OZ. Tieto podujatia sa 

uskutočňujú v spolupráci s MsÚ Trnava, ktorý OZ bezplatne poskytuje miesto i predajný 

stánok. Realizovali exkurzie, výlety, športové súťaže.  

   

  V priestoroch školy sa každoročne koná okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 

i Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  

   

  Žiaci a zamestnanci školy sa zapojili do 21. ročníka celoslovenskej verejno-prospešnej 

zbierky určenej na podporu boja proti rakovine „Deň narcisov“ v Meste Trnava. Prispeli 

sme čiastkou 151,00 EUR, ktoré putovali na konto Ligy proti rakovine. 

   

  Žiaci a pedagógovia školy sa zapojili i do celoslovenskej finančnej zbierky „Týždeň 

modrého gombíka“.  Organizátor podujatia UNICEF Slovensko získal od nás sumu 

93,50 EUR.  

   

  Ako škola spolupracujúca s UNICEF sme sa zapojili do ďalších aktivít:  Detský 

čitateľský maratón – Čítajme si – pod záštitou Linky detskej istoty, s účasťou 113 žiakov 

1. a 2. stupňa. 

   

  V zbierke Vianočná pohľadnica sa vyzbieralo 104,50 EUR na pomoc deťom 

v rozvojových krajinách. 

   

  V projekte Biela pastelka pre Úniu nevidiacich sa vyzbieralo 26,60 EUR. 

   

http://www.zs-kubinu.edupage.org/
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  V súvislosti s plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, 

prioritnej oblasti C: Mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity, 

cieľa Zvyšovanie environmentálneho povedomia, sme v každej triede realizovali separo-

vaný zber odpadu - papiera a plastov, v spolupráci so spoločnosťou FCC, Trnava.  

   

  Na škole sa realizoval preventívny program CPPP v Trnave zameraný na zmiernenie 

prejavov agresivity a intolerancie a zlepšovanie vzťahov v kolektíve. 

   

  Základná škola bola cvičným školským zariadením na vykonanie odbornej pedagogickej 

praxe študentov PdF TU v Trnave a Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury Trnava. 

   

   

 k/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

   

   

  - Športujeme SSPoločne a bez bariér (Nadácia SPP a SPP Distribúcia) 

  - Protidrogová prevencia – PEER program 

  - Kultúrne poukazy 

  - Stromy poznania 

  - Škola podporujúca zdravie 

  - Trieďme odpad! Trieďme ho spolu! - separovaný zber odpadov 

  - Projekt „Digiškola“ 

  - Projekt Kiberšikanovanie - prevencia 

  - Digitálne učebnice - Planéta vedomostí 

  - Škola priateľská k deťom – UNICEF 

  - Projekt PZ SR „Správaj sa normálne“ žiaci 5. ročníka  

  - Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na 

rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“  (ŠIOV) 

  - Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva“ 

(MŠVVaŠ SR)   

  - Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety (CVTI SR) 

  - Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

  - Národný projekt „Digitálne učivo na dosah“ 

  - Projekt „Nie všetko nepotrebné je odpad“, projekt realizovaný s finančnou podporou 

mesta Trnava 

  - Projekt „Kam kráčam“ – CPPPaP Trnava 

  - Projekt „Komunikácia a riešenie konfliktov“ – CPPPaP Trnava 

  - Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - MPC 

   

   

 l/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

   

  ŠŠI inšpekčnú činnosť nevykonala. 
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 m/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

   

 
Mestská 

časť 

 

Veľké učebne - rozloha nad 30 m
2 

Malé učebné - rozloha do 30 m
2
 Telocvične 

bežné špec. odbor. 

 

odb. 

učeb. 

pre ž. 

špec.t. 

kabi- 

nety 

bežné špec. odbor. 

 

odbor. 

učeb. 

pre ž. 

špec.t. 

kabi- 

nety 

2 19 8 8 1 1 0 0 0 1 20 1V + 1M 

 

  Priestorové podmienky školy vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu sú 

dobré. Pozitívom je vytvorenie odborných učební prírodovedných predmetov, 

informatiky, jazykov, školských dielní, no najmä miestnosti účelne vybavenej na 

rehabilitáciu zdravotne postihnutých žiakov.  

 

Žiaci s telesným postihnutím sú najmä v triedach na prízemí. Celé prízemie má 

bezbariérový prístup (nájazdové rampy, prístup na toalety a ich vybavenie, odstránené 

prahy v triedach). Presun telesne postihnutých na 1. a 2. poschodie zabezpečujú posuvné 

výťahové plošiny - každá časť školy je prístupná i zdravotne postihnutým žiakom - 

vozíčkarom. 

 

Pri škole pracuje Občianske združenie – Kubináci, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky 

integrácie žiakov so zdravotným postihnutím. 

 

Žiaci školského klubu majú svoje triedy, v popoludňajších hodinách pracujú 

i v klasických triedach.  

 

Vonkajšie i vnútorné priestorové podmienky majú primeranú úroveň. 

 

Fond učebníc je dobrý. Kabinety sú vybavené učebnými pomôckami na primeranej 

úrovni, ako i vybavenie výpočtovou technikou. Materiálno-technické podmienky sú  

na dobrej úrovni.   

   

   

 n/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

   

   

  viď prílohu č. 1 

   

   

 o/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

   

   

  Koncepcia školy, ciele výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni. Hlavné úlohy sú 

zamerané na plnenie projektov Škola podporujúca zdravie, zvyšovanie efektívnosti 

výchovno-vzdelávacieho procesu a realizáciu úloh začlenenia telesne postihnutých žiakov 

v štandardných triedach a žiakov s vývinovými poruchami učenia a NKS v špeciálnych 

triedach. Škola v tejto oblasti dosahuje dobré výsledky a plní koncepčné ciele rozvoja.  
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  Splnili sa úlohy v oblasti predškolskej výchovy, vo výchovno-vzdelávacej činnosti i v 

mimoškolskej činnosti, v oblasti služieb, podnikania i materiálno-technického rozvoja. 

   

  Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame moderné metódy a formy práce s 

použitím IKT, internetu, interaktívnych tabúľ, vytvárame príležitosti pre deti  

so sociálne znevýhodneného prostredia i zdravotne postihnutých žiakov. 

   

  Cieľom práce vedenia školy a kolektívu zamestnancov školy je v oblasti výchovy 

a vzdelávania: dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný žiak. Riadime sa mottom 

Školského vzdelávacieho programu „Šanca pre všetkých, vo všetkom a vždy“ (ZŠ) a 

„Budúcnosť je aj v tvojich rukách“ (MŠ). 

   

   

 p/ Oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu s dobrými výsledkami a oblasti  

s nedostatkami 

   

   

  dobré výsledky - vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami: 

   1) začlenenie zdravotne postihnutých žiakov do bežných tried, 

2) vzdelávanie a výchova žiakov s vývinovými poruchami učenia 

a narušenou komunikačnou schopnosťou v špeciálnych triedach 

3) vytváranie bezbariérového prostredia pre imobilných žiakov 

   - realizácia projektov, 

- preventívne a multidisciplinárne aktivity, 

- plánovanie a plnenie úloh, 

- informačný systém, 

- plnenie učebných plánov a osnov, 

- rozvoj osobnosti žiakov, 

- významné aktivity školy, 

- personálne podmienky, odbornosť vyučovania, 

- materiálno-technické podmienky, 

- odborné a pedagogické vedenie, 

- dodržiavanie všeobecno-záväzných a školských predpisov, 

- prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ, 

    

  nedostatky - zateplenie budovy,  

- nedostatok finančných prostriedkov - moderná didaktická technika, 

ohodnotenie zamestnancov 

- prevaha žien v pedagogickom kolektíve, absencia vyššieho počtu 

mužov 

    

    

 r/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

   

   

  Všetci končiaci žiaci boli prijatí na ďalšie štúdium podľa svojho zámeru. 
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II. Ďalšie informácie o škole 
  

  

 Spolupráca školy s rodičmi, voľnočasové aktivity školy, poskytované služby žiakom a 

rodičom: 

  

 Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje najmä prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ, 

ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení, registrovanou pod č.  2041. Ro-

dičovské združenie spolupracuje s vedením školy a pedagogickým zborom pri riešení problé-

mov výchovy a vzdelávania žiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí školy, 

pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole 

materiálu, organizačnú i personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Zhromažďuje a rieši námety, 

pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, prostredníctvom 

svojich zástupcov v Rodičovskej rade rokuje s vedením školy a učiteľmi o týchto problémoch.  

Rodičovské združenie má aj 4 svojich zástupcov v Rade školy.  

 

Pri škole pôsobí Občianske združenie „KUBINÁCI“ – občianske združenie rodičov a priateľov 

detí so zdravotným postihnutím, ktorého členmi sú rodičia, žiaci i pedagógovia školy. Vykoná-

vajú aktívnu činnosť, podieľajú sa významnou mierou na vylepšovaní podmienok výchovy 

a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov.  

 

V škole pracuje na polovičný úväzok i školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.  

 

Žiaci školy majú možnosť vo voľnom čase navštevovať záujmové krúžky v rámci vzdelávacích 

poukazov. Po vyučovaní majú žiaci možnosť navštevovať ŠKD. 

 

 

Krúžková činnosť v šk. r. 2016/2017: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Angličtina hrou (6.-7. ročník) p. Vašková 

Art-terapia (1. stupeň + špec. triedy) p. Zverbíková 

Basebalový krúžok (1. stupeň chlapci) p. Sekerová 

Financie (9. ročník) p. Soukup 

Futbalový krúžok (2., 3., 4. ročník) p. Gavorníková 

Hudobno-pohybový krúžok (1.-4. ročník) p. Moldová 

Internetový krúžok (3.-4. ročník) p. Pajerchinová 

Internetový krúžok (2. stupeň) p. Zvolenská 

Krúžok slov. jazyka a literatúry (9. ročník) p. Poliaková 

Literárno-dramatický (1. stupeň) p. Karásková 

Matematický krúžok (9. ročník) p. Tibenská 

Matematika inak (9. ročník) p. Černíková 

Prírodovedný krúžok (2. stupeň) p. Holkovičová 

Putovanie s knihou (3. a 4. ročník) p. Mareková 

Slovenčina hrou (7.-8. ročník) p. Zvolenská 

Šikovné ruky (2. stupeň) p. Holkovičová 

Športový (2. stupeň) p. Šuran 

Štvorlístok (špec. triedy) p. Mišovičová 
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Názov krúžku Vedúci krúžku 

Tenisová príprava (1. a 2. ročník) p. Mareková 

Tvorivé dielne (2.-3. ročník) p. Vavrová 

Učíme sa s počítačom (3.-4. r. špec. triedy) p. Skukálková 

Veselá matematika (špeciálne triedy)  p. Neumannová 

 

 

Pri škole je zriadená školská jedáleň, ktorá poskytuje záujemcom stravovanie – obedy  

a mliečne desiate. Žiaci si môžu zakúpiť v objekte školy mliečne nápoje a ovocné šťavy. 

 

Žiaci, učitelia i rodičia využívajú fond žiackej i učiteľskej knižnice a dve PC učebne 

s pripojením na internet. V edukačnom procese sa využíva i služba WIFI z projektu 

Infovek 2.  

 

Škola poskytuje priestory telocvične na športové aktivity záujemcom i v mimovyučovacom 

čase, taktiež v prenájme sú i nevyužité skladové priestory. 

 

Organizuje sa „Deň otvorených dverí“ pre žiakov, rodičov a ostatnú verejnosť. 

 

Multifunkčné ihrisko využíva bezplatne široká verejnosť v pracovných dňoch v poobedňajších 

hodinách, v sobotu a nedeľu po celý deň, i počas školských prázdnin. 

 

Pre začlenenie zdravotne postihnutých detí do bežných tried sú vytvorené nevyhnutné pod-

mienky:  

- bezbariérový prístup do školskej budovy i na multifunkčné ihrisko, 

- pohyblivé schodiskové výťahové plošiny na 1. i 2. poschodie, 

- bezbariérové toalety, 

- rehabilitačná miestnosť, 

- starostlivosť špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, pomocnej vychovávateľky.  

  

 Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú exkurzií, školy v prírode, plaveckého výcviku, navštevujú 

kiná, divadlá, múzeá, absolvujú besedy so spisovateľmi, výchovné koncerty. Školu v prírode 

(Makov) absolvovalo 34 žiakov. Žiaci absolvovali i návštevu dopravného ihriska (Vrbové - 

Čerenec). 

 

Realizovala sa výmena všetkých okien a vchodových dverí na budove ZŠ – boli nainštalované 

nové plastové prvky. 

  

Realizuje sa spolupráca so Základnou školou Mikulov, Hraničářu 617E, okres Břeclav - 

športová oblasť, spolupráca vedení škôl. 

 

V rámci environmentálnej výchovy sa koná pravidelne 2x ročne (jar, jeseň) zber papiera  

v spolupráci s firmou A.S.A. Trnava, v triedach sa realizuje separovaný zber odpadov. 

 

Počas letných prázdnin bol pri škole organizovaný „Prímestský tábor“ formou jednodňových 

výletov žiakov. 
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III. Elokované pracovisko – Materská škola 
  

 

 a/ Údaje o počte detí v materskej škole 
   

  V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu  92 detí, z toho 4 deti  

s odloženou povinnou školskou dochádzkou , integrované deti sme nemali . Deti boli 

zadelené do štyroch tried podľa veku.  Dve novovytvorené triedy MŠ v priestoroch ZŠ 

A. Kubinu navštevovalo 46 detí vo veku 4 – 5 rokov a 5 -6 rokov a dve triedy na 

elokovanom pracovisku Ružindolská 8, Trnava navštevovalo 46 detí vo veko 3 – 6 

rokov. Naplnenie tried vzhľadom na vekové zloženie  bola dodržané.  Dochádzka za 

všetky triedy bola dobrá. V školskom roku 2016 / 2017  navštevovalo 12 detí 

logopedickú poradňu. 

   

 b/ Oblasť výchovy a vzdelávania 
   

  V oblasti výchovy – vzdelávania detí  sme sa riadili Pedagogicko – organizačnými 

pokynmi pre školy,  školské zariadenia , orgány štátnej správy a orgány územnej 

samosprávy na školský rok 2016 / 2017 vydanými Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky v Bratislave 2016. Hlavné úlohy pre materské školy sme rozpracovali na 

podmienky školy. 

   

  V súlade so  Zákonom NR SR č. 245 / 2008 Z. z. ( školský zákon ) , s Vyhláškou MŠ 

SR č. 306 / 2008 Z. z. o materských školách a Vyhláškou MŠ SR č. 308 / 2009 

 a inovovaným Štátnym vzdelávacím programom sme v tomto školskom roku pracovali 

podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu s názvom Budúcnosť je aj 

v tvojich rukách  . Materské školy sú zaradené do siete škôl ako školy poskytujúce 

predprimárne vzdelávanie, o jeho absolvovaní deti dostali Osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania. 

   

  Určenie triednych učiteliek a vedúcej interného metodického združenia splnilo svoje 

poslanie, obe funkcie boli pre materskú školu prínosom. V plánovaní výchovy 

a vzdelávania sme pokračovali v zmene vo formálnej i v obsahovej stránke. Denný 

poriadok s hrami a hrovými činnosťami, pohybovými a zdravotnými cvičeniami, 

edukačnými aktivitami, pohybovými a edukačnými aktivitami na pobyt vonku, hrami 

a hrovými činnosťami na popoludnie umožňoval prostredníctvom uplatňovania metód 

a zásad predprimárneho vzdelávania rozvíjať osobnosť detí  cez plnenie výkonových 

štandardov a výkonových úrovní.  
   

  Celý školský rok 2016/2017  sme sa na pravidelných stretnutiach interného 

metodického združenia a okrem iného aj na pedagogických radách zaoberali iŠkVP , 

skvalitňovaním ponúkaných aktivít na rozvoj aktívneho prístupu detí k získavaniu 

a spracovávaniu pre nich dôležitých informácií s následným využitím v praktickom 

živote. .  

   

  Vo všetkých organizačných formách dňa sme sa maximálne venovali individuálnemu 

prístupu k deťom s dôrazom na deti s odkladom povinnej školskej dochádzky . 

Taktiež sme dbali na odporúčania Štátnej školskej inšpekcie pre materské školy. 
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  Stimulovali sme  tvorivosť detí využívaním  problémového učenia, vytvárali sme 

priestor na hodnotenie a podporovali sme u detí schopnosť sebahodnotenia.  Zaraďovali 

sme progresívne metódy a formy práce, praktické manipulačné činnosti  . Posilňovali 

sme sebadôveru detí, rozvíjali sme ich samostatnosť a rozhodnosť pri riešení 

konkrétnych problémov , dbali na jasnú formuláciu zadávania úloh, posilňovanie ľavo 

– pravej orientácie , rozvíjali sme logiku detí. Pozornosť sme tiež venovali 

systematickému plánovaniu činností na rozvoj počúvania s porozumením  a rozvoju 

komunikačných schopností . U detí 5 – 6 ročných sme sa zamerali na rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti.  

   

  V oblasti prosociálneho správania sme sa snažili odviesť kus kvalitnej práce. 

Využívaním variabilných  a inovačných prístupov, foriem a metód  sme využívali 

priestor na  podporovanie sebavedomia, samostatnosti a istoty vo svoje schopnosti .  

Deti tak mali možnosť popri prirodzených situáciách získať základné predpoklady na 

vytvorenie si dobrej pozície v oblasti sociálnych vzťahov s rovesníkmi, naučili sa 

rešpektovať a vážiť si starších a postihnutých ľudí. 

   

  Za pomoci  množstva didaktického a pracovného materiálu , či grafomotorických 

plánov pre triedy sme cielene rozvíjali zručnosti detí s dôrazom na správne držanie 

a tlak grafického materiálu o podložku , dodržiavanie grafického tvaru do konca 

a správnu polohu tela detí pri činnosti. Pracovali sme s pracovnými zošitmi Škôlkar , 

ktoré sú schválené MŠ SR pre deti vo veku 5 – 6 rokov a deti 4 – 5 ročné pracovali 

s pracovnými zošitmi Bodka a čiarka. 

   

  Pri prijímaní detí do materskej školy sa dôsledne dbalo na dodržiavanie právnych 

predpisov. V minulom školskom roku sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť zo strany 

rodičov . Dbali sme na vytváranie dobrých podmienok na spoluprácu s rodičmi aj 

prostredníctvom Rodičovskej rady a Rady  školy.  

   

  Rešpektovali sme Deklaráciu práv dieťaťa , ktorá bola súčasťou dokumentácie školy , 

oboznámili sme s ňou rodičov a prostredníctvom spoločných aktivít sme boli mladým 

rodinám príkladom , ako napĺňať práva dieťaťa v praxi. 

   

  Zmysel pre rytmus , rozvoj koordinačných schopností, pohybovú a športovú prípravu 

zabezpečoval 14 deťom krúžok spoločenského tanca a športovej prípravy pod vedením 

diplomovaného učiteľa tanca p. Martina Siantu z tanečnej školy SWING.  

   

  Krúžok oboznamovania s anglickým jazykom z jazykovej školy WATTSENGLISH  

bol v tomto školskom roku v MŠ Ružindolská realizovaný pre 10 detí pod vedením 

lektorov Nathaly Gomez Gonzalez a Chris Ehrola, ktorí zážitkovou formou rozvíjali 

u detí komunikačné schopnosti : počúvam – porozumiem – reagujem – opakujem – 

rozprávam sa. Prostredníctvom hier, pesničiek, pohybových aktivít, videí sa deti 

oboznamovali s gramatikou a slovnou zásobou, chápali slová, vety, aj keď ich sami 

ešte nevedeli povedať.  

   

  Krúžok Angličtina pre najmenších BRAINY JAM bol realizovaný v MŠ A. Kubinu pre 

15 detí pod vedením lektorky Mgr. Viktórie Holej. Deti sa oboznámili so základnou 

slovnou zásobou – pozdravy, farby, zvieratá, časti tela, hračky, dopravné prostriedky.... 

Okrem aktívnej slovnej zásoby deti nabrali veľkú pasívnu slovnú zásobu. 
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  Nezanedbateľné miesto v živote materskej školy má pestovanie pozitívneho vzťahu 

k pohybovým , športovým a  aktivitám , otužovaniu a pestovaniu vzťahu k životnému 

prostrediu: 

   Využívali sme možnosti nášho dopravného ihriska na získavanie základných 

a špecifických zručností a návykov z oblasti dopravnej výchovy . 

 Školský dvor  sme ponímali ako výchovné a relaxačné prostredie s množstvom 

športových aktivít počas celého školského roka aj s možnosťou zimných 

športov na školskom dvore. 

 Deti 5 – 6 ročné mali zabezpečený celoročný prístup do telocvične ZŠ s MŠ A. 

Kubinu , kde sa uskutočňovali takmer  pravidelne  zdravotné cvičenia . 

   

  Výchovná a vzdelávacia práca v materskej škole bola na vysokej úrovni . Všetky 

pedagogické pracovníčky sú kvalifikované s dlhoročnou praxou a s ochotou a záujmom 

prijímať presadzovať vo svojej práci nové trendy  v oblasti predprimárneho 

vzdelávania a výchovy detí. 

   

 c/ Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
   

  Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov formou účasti na školeniach a 

seminároch bolo zabezpečované mestom Trnava, Metodicko – pedagogickým centrom, 

Štátnym pedagogickým ústavom a Slovenskou asociáciou pedagogiky raného detstva. 
   

  V rámci školení učiteľky absolvovali semináre s názvom : 

Praktický seminár – Jazyk a komunikácia 
   

  Pedagogické pracovníčky si pravidelne dopĺňali vedomosti individuálnym štúdiom 

odborných časopisov, štúdiom metodických pokynov a nariadení a štúdiom odbornej 

literatúry. 

   

  Ďalšou formou vzdelávania boli interné výstupy v rámci odbornej - metodickej  

činnosti  smerom k učiteľkám. 

   

   

 d/ Prezentácia  materskej školy na verejnosti 

   

  Naša materská škola sa aj v tomto školskom roku zaslúžila o spríjemnenie 

predvianočného času  obyvateľom Trnavy a jej návštevníkom vystúpením s názvom 

Nesieme vám koledu na Trojičnom námestí.  

   

  Zaslali sme  viacero výtvarných prác do súťaží poriadaných Kalokagatiou.  

   

  Zúčastnili sme sa v programe otvorenia nákupného centra CITY PARK TRNAVA – 

článok z otvorenia publikovaný v denníku Nový čas, reportáž z vystúpenia 

v regionálnej televízii MTT Trnava. 

   

  So školským rokom 2016/2017 sa deti rozlúčili vystúpením v programe CITY PARK 

TRNAVA. 
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 e/ Projekty materskej školy 
   

  Disponovali sme finančnými prostriedkami z daní rodičov detí a priateľov materskej 

školy.  
   

   

 f/ Priestorové a materiálno – technické podmienky materskej školy 
   

   

  Materská škola je štvortriednym predškolským zariadením od 01.01.2015 ( 2 triedy sa 

nachádzajú v ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 a 2 triedy na elokovanom pracovisku Ružindolská 

8), situovaná je v okrajovej časti mesta. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je mesto Trnava. 

Kapacita materskej školy je 40 + 45 detí (v závislosti od vekového zloženia detí 

v triedach ). Materská škola  na Ružindolskej 8 sídli  v jednoposchodovej budove, ktorá 

bola  zrekonštruovaná na tento účel pred 35 rokmi . Materská škola A. Kubinu 34 sídli 

v ZŠ A. Kubinu v samostatnom pavilóne, ktorý bol zrekonštruovaný na tento účel 

v roku 2014. V budovách sa nachádzajú učebne, spálne s príslušenstvom, jedáleň, 

kabinety na učebné a pracovné pomôcky, hospodárska časť. Technický stav budov je 

uspokojivý, zriaďovateľ ZŠ s MŠ má záujem o to, aby sa budovy postupne opravovali 

a podľa možností, v rámci projektu, uskutočnila ich rekonštrukcia ( oprava a zateplenie 

strechy a fasády). 
   

  Materská škola je prispôsobená kapacite, ktorú stanovuje zákon č. 245/2008 v § 28 ods. 

4 – podľa veku detí. Každej triede prislúcha spálňa so stabilne rozloženými ležadlami 

pre každé dieťa. Ku každej triede prislúcha hygienické zariadenie a šatňa. Jedna trieda 

v novostavbe ( v ZŠ ) má spoločné sociálne zariadenie s ďalšou triedou. Organizácia je 

zabezpečená tak, aby nedochádzalo k ich vzájomnému hromadnému stretu. Triedy sú 

vybavené nábytkom – stolmi a stoličkami, ktoré sú v súlade s ergonomickými 

požiadavkami. Triedy sú členené na centrá aktivít prostredníctvom rozmiestnenia 

nábytku, aby rešpektovali potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, cvičenie a cielené 

aktivity. Rozmiestnenie hračiek, detskej literatúry, učebných pomôcok, telovýchovného 

náradia a náčinia, hudobných nástrojov rešpektuje požiadavku vybavenia jednotlivých 

kútikov. V triedach (na Ružindolskej) je k dispozícii didaktická a audiovizuálna 

technika, digitálne technológie, obe triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou 

s počítačmi napojenými na internet, počítače sú vybavené tlačiarňami.  Novými 

digitálnymi technológiami sa doplnila  trieda v ZŠ s MŠ – interaktívna tabuľa, laserová, 

multifunkčná, farebná tlačiareň, skener, kopírka a notebook. Obľube sa tešia stavebnice 

veľkých rozmerov, magnetické stavebnice, maňušky. Pre kvalitné plnenie školského 

vzdelávacieho programu sa snažíme zabezpečiť dostatočné množstvo spotrebného 

materiálu na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. 

   

  Sklad telovýchovného náčinia je doplnený o motorickú zostavu – kruhy, tyče, loptičky, 

šatky, kužele... 

   

  Interiér materskej školy (na Ružindolskej) prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, materská 

škola je podpivničená. V pivničných priestoroch sa nachádza vlastná kotolňa 

a priestory na odkladanie učebných pomôcok, sezónnych hračiek a pomôcok, sklad 

čistiacich potrieb a hygienického materiálu, sklad CO a sklad pre potreby školskej 
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jedálne. Denné miestnosti pre deti sú pravidelne dopĺňané  moderným nábytkom, 

kvalitným didaktickým materiálom a hračkami . Priestory materskej školy sú malé, 

preto neustále hľadáme možnosti efektívne využiť všetky možnosti na prehľadné 

uloženie pomôcok a hračiek, na vytvorenie dostatočného priestoru na hry detí . 

Materskej škole chýba kabinet a prezliekáreň pre pedagogické pracovníčky, čo 

plánujeme v blízkej budúcnosti riešiť so zriaďovateľom.  

   

  Budovu obklopuje veľký školský dvor rozdelený na vlastné dopravné ihrisko, školskú 

záhradu s pieskoviskom, športovými a relaxačnými zónami a zeleninovou záhradkou. 

Školský dvor taktiež prešiel rekonštrukciou, väčšina nevyhovujúceho zariadenia bola 

vymenená za moderný, štátnym normám vyhovujúci preliezkový park , doplnený 

záhradným domčekom na sezónne hračky, dopravné prostriedky, náradie a športové 

náčinie a hmlovisko, ktoré slúži  deťom v letných mesiacoch na osvieženie. Estetiku 

školského dvora dotvára výsadba ihličnatých a listnatých stromov v celom priestore 

školského dvora. Školský dvor poskytuje dostatok priestoru pre pohybové, ale aj 

vzdelávacie aktivity – trávnatá plocha, vybudované dopravné ihrisko s príslušenstvom 

– detské bicykle, odrážadlá, kolobežky, dopravné značky,  reflexné vesty , dostatok 

priestoru pre zdolávanie prírodných aj umelých prekážok na náradí, priestor pre 

spontánne a riadené hry, pre oddych a relaxáciu – lavičky, tienisté miesta pod 

stromami. 

   

  Školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou aj tried v novostavbe ( v ZŠ ). V roku 2015 

zriaďovateľ zabezpečil z vlastných zdrojov realizáciu školského dvora. Slúži na 

realizáciu rôznych organizačných foriem: pobyt vonku, cielené vzdelávacie aktivity, 

pohybové aktivity, hrové činnosti.  Deti tu majú možnosť na umelom trávniku využívať 

preliezky, šmýkačky, rôzne sezónne hračky a pomôcky do piesku. Zakúpený bol 

záhradný domček na sezónne hračky, detské dopravné prostriedky ... 

   

  Učiteľská knižnica je dopĺňaná o nové materiály – metodiky, námety na prácu s deťmi, 

o odbornú literatúru.  

   

  Exteriér pozostáva z niekoľkých častí 

   

   Dopravné ihrisko, ktoré  je vybavené dopravnými značkami , bicyklami, 

novými kolobežkami, traktorom, detským taxíkom 

 Oddychové zóny so sedačkami a mostíkmi slúžia na precvičovanie klenby 

chodidla a cvičenia rovnováhy. 

 Centrá  drevených preliezačkových zostáv na rozvoj obratnosti, posilnenie 

svalstva celého tela, podporovanie odvahy a sebadôvery... 

 Zeleninová a kvetinová záhradka pre zážitkové učenie sa  detí a vytváranie 

kladného vzťahu detí k zdravej výžive a formovaniu estetického cítenia detí. 

 Pieskovisko na rozvoj tvorivosti, fantázie a na rozvoj celkovej motoriky. 

 Školský dvor je vybavený záhradným domčekom na hračky a náradie.  

 Na dvore sú 2 plastové domčeky na  hry detí.  

 V prednej časti zariadenia je estetický kvetinový záhon. 

 Sortiment hier a náradia a hračiek na edukačnú a pohybovú činnosť počas 

pobytu vonku  zodpovedá ročným obdobiam a potrebám detí .  
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  Interiér materskej školy  
   

   Je útulný, bezpečný , vyžadujúci si však neustálu pozornosť pri odstraňovaní 

nedostatkov a vyskytujúcich sa závad.  Klasického nábytok v triedach detí sme 

vymenili za vysoko kvalitný , funkčný a pre deti atraktívny. 

   

   Novovytvorené triedy MŠ v ZŠ A. Kubinu sú vybavené novým, kvalitným, 

funkčným a pre deti atraktívnym nábytkom. 

   

   Popri nábytku sme zabezpečili množstvo moderných didaktických pomôcok, 

variabilných stavebníc a logických hier . Deti majú k v knižnici dispozícii 

ďalšie nové tituly.  

   

   Za hornou triedou (MŠ Ružindolská ) je  prehľadný kabinet učebných pomôcok. 

   

   

 g/ Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 
   

   

  Koncepčný zámer rozvoja materskej školy korešponduje s celkovou filozofiou 

materskej školy . Cieľ je totožný s  výrokom „ Na ceste ku zdraviu môže byť každá 

dosiahnutá méta novým začiatkom , pretože vývoj ku kvalite nikdy nekončí.“ 

(Sobotová 2002). Jeho snahou je neustále zlepšovať podmienky pre zdravie telesné, 

duševné a sociálne , vytvárať prostredie hygienické, bezpečné, estetické a podnetné.  

   

   

 h/ Spolupráca s rodinou 
   

   

  V spolupráci s rodinou sme zaznamenali veľký záujem u väčšiny rodín o život dieťaťa 

v materskej škole. 

   

  Úspešne pokračovala spolupráca s predsedníctvom Rodičovskej rady a Radou školy . 

Plán spolupráce s rodinou bol rozpracovaný do 5 oblastí , každá oblasť bola zacielená 

na rozvíjanie spolupráce  v prospech všetkých zainteresovaných :  

   

   Oblasť schôdzkovej činnosti  

 Oblasť spoločenských, športových a kultúrnych aktivít 

 Oblasť materiálno – technického vybavenia MŠ  

 Oblasť koordinácie projektu MŠPZ s plánom spolupráce s rodinou 

 Oblasť poradenskej činnosti 

   

  Konštatujem, že naplánované aktivity v rámci spolupráce s rodinou boli splnené   

k spokojnosti rodičovskej verejnosti ako aj k spokojnosti pedagogického personálu.  
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 i/ Spolupráca s organizáciami , ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 
   

   

  Základná škola s materskou školou A. Kubinu: 

  Spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. 

  Zúčastnili sme sa  s deťmi na Dni otvorených dverí pred zápisom do ZŠ, deti navštívili 

triedy, poprezerali si priestory ZŠ s MŠ. 

  Deti MŠ využívali  v rámci edukačných aktivít, zameraných na rozvoj pohybových 

zručností telocvičňu ZŠ s MŠ.  

   

  Sponzori a priaznivci MŠ: 
  Variasound – nafukovacie atrakcie – zapožičanie atrakcií na podujatia MŠ 

FIDO Garden Servis – realizácia a údržba záhrad – údržba školského dvora MŠ 

Kuchyne a skrine – oprava a výroba nábytku pre MŠ 

MAR – tricks – kvalitný nábytok pre každého – oprava a výroba nábytku pre MŠ 

   

  Knižnica J. Fándlyho v Trnave: 
  V tomto školskom roku všetky deti 5 – 6 ročné   navštívili knižnicu  1 krát. 

   

  Kalokagatia: 
  Zapojili sme sa do  výtvarnej súťaže : Jesenná krása  

                                                                         Maľovaný sen Vianoc – získali sme 3. miesto 

  V kategórii materské školy – Tomáško Laurinec ( MŠ Ružindolská ) 

                                               Moja Trnava – získali sme 2. miesto v kategórii   

   Materské školy – Barbora Bučková ( MŠ A. Kubinu ) 
   

   

 j/ Opatrenia zo Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2016/2017 

   

   

  Po vyhodnotení výchovy a   vzdelávania za školský rok 2016/2017 doporučujem na 

udržanie dosiahnutej úrovne materskej školy a na jej ďalšie skvalitňovanie do plánu 

práce na školský rok 2017/2018  zapracovať opatrenia: 

   

  l. Pravidelne riešiť so  zriaďovateľom potrebné opravy a kontroly stavu zariadení :  

   oprava fasády budovy, 

 oprava strechy ( EP Ružindolská ) – predpokladaný termín : august 2018 

 maliarske práce – horná trieda ( EP Ružindolská ) – zatečený strop z dôvodu 

poškodenej strechy 

 renovácia detského dopravného ihriska ( EP Ružindolská ) 

 detské záhradné sedenia 

 rekonštrukcia jedálne ( EP Ružindolská ) 

  pokračovať vo vylepšovaní interiéru školy – vstavaná skriňa na postejné 

prádlo, stolíky do triedy…. 

 výmena podlahovín na  EP – Ružindolská – horná šatňa, dolná trieda 

 výmena prahov v interiéri MŠ 

 nový náter oplotenia MŠ  

 výmena radiátorov  ( EP Ružindolská ) 
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 renovácia hlavnej brány (EP Ružindolská ) + náter 

 renovácia zásteny pri hlavnom vchode ( EP Ružindolská ) 

 rekonštrukcia schodov pri hlavnom vchode (EP Ružindolská ) – protišmyková 

dlažba 

  ďalšie  podľa potreby na zabezpečenie zdravého a bezpečného prostredia 

materskej školy. 

   

  2. V spolupráci s rodinou starať sa o kvalitu zelene na školskom dvore napĺňaním 

projektu školy : "Zeleno vonku“. 

   

  3. Psychohygiena detí predškolského veku  - v spolupráci s organizáciami dôsledne 

dbať na zabezpečenie veku primeraných podmienok pre deti ( striedanie aktivizujúcich 

a relaxačných činností, pitný režim ) počas akcií prezentovania sa materskej školy na 

verejnosti. 

   

  V závere mi iba zostáva dodať , že školský rok 2016/2017  bol rokom dobrej 

spolupráce  kolektívu navzájom, ukážkou individuálnej zodpovednosti ,ochoty 

prispôsobiť sa novým trendom a iniciatívy v prospech všetkých zainteresovaných.  

   

   

 k/ Školský rok v materskej škole 

   

   

  9/2016 

  - Celoškolské stretnutie rodičov – organizácia školského roka 

- Adaptácia nových detí na materskú školu 

- 1. hodina spoločenského tanca a pohybovej prípravy 

- 1. hodina oboznamovania sa s anglickým jazykom 

- Vychádzka po pamätihodnostiach Trnavy 

   

  10/2016 
  - Týždeň zdravého maškrtenia 

- Zasadanie Rodičovskej rady 

- Svetový deň výživy 

- bábkové divadielko : „O neposlušnej mamine“ 

- návšteva Divadla J. Palárika v Trnave : „Mlynárkin pytač“ 

- Sokoliar v MŠ – letové ukážky dravcov  

- Mesiac úcty k starším – posedenie v MŠ pre starých rodičov 

- Začiatok cvičenia v telocvični ZŠ A. Kubinu 

- Deň jablka – jablkové hodovanie 

- Jesenný zber papiera 

   

  11/2016 

  - Práce v zeleninovej záhradke s deťmi – zber úrody 

- Týždeň dopravnej gramotnosti – detské dopravné ihrisko 

- Zdravé maškrtenie – vitamíny zo záhradky 

- Fotografovanie detí 

- bábkové divadlo: „O deduškovi Mrázikovi“ 

- vystúpenie detí v CITY PARK TRNAVA 
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  12/2016 

  - divadielko s mikulášskym prekvapením: „Pripravme sa na Mikuláša“ 

- vystúpenie detí na Vianočných trhoch 

- Lucia medzi deťmi v MŠ – oboznamovanie s ľudovou tradíciou 

- vianočné divadielko: „Nesiem Vám novinu...“ 

- výzdoba stromčekov a interiéru MŠ spolu s deťmi 

- vianočné besiedky s rodičmi 

- zaslanie prác do výtvarnej súťaže usporiadanej Kalokagatiou: Maľovaný sen Vianoc 

   

  1/2017 

  - mobilné planetárium – sférické kino : „Ako mesiac putoval k slnku na návštevu“ 

- zimné športy na školskom dvore 

   

  2/2017 

  - Karneval 2017 v jednotlivých triedach MŠ 

- Zdravé maškrtenie – ovocné taniere, ochutnávka nátierok 

- divadielko BABADLO s predstavením : „Hrnček var!“ 

   

  3/2017 

  - Návšteva ZŠ A. Kubinu – Deň otvorených dverí 

- zaslanie výtvarných prác do Kalokagatie : Moja Trnava 

- divadielko : Lúka“ 

- Vynášanie Moreny – ľudové tradície s príchodom jari 

- zdravé maškrtenie – zeleninové taniere 

- voľby do Rady školy 

   

  4/2017 

  - Deň Zeme – výsadba trvaliek spolu s deťmi 

- zasadanie Rodičovskej rady – plán činnosti do konca školského roka – finančné 

zabezpečenie aktivít, organizácia .... 

- Zápis do 1. ročníka ZŠ 

- výchovný koncert : „Ja som malý remeselník“ 

- Jarný zber papiera 

   

  5/2017 

  - Zdravé maškrtenie – Čerešničky, čerešne.... Hrášok je guľatý ..... 

- Jahodové hodovanie – Jahodová torta mňam – vlastná výroba deťmi 

  - Deň matiek v MŠ 

- Zápis do MŠ ku školskému roku 2017 / 2018 

- návšteva útulku: „Pomáhame psíkom“ 

- návšteva knižnice 

- interaktívne – rekreačné podujatie KNICK  - KNACK 

- LEGO hodina : „Malý konštruktér“ 

- hasiči z Dobrovoľnej požiarnej ochrany v MŠ 

   

  06/2017 

  - MDD – týždeň detskej radosti 

- koncoročné fotografovanie detí 
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- umiestnenie tabla predškolákov v CITY PARK TRNAVA 

- koncoročný výlet – Červený Kameň Častá 

- Slávnostná akadémia z anglického jazyka 

- vystúpenie detí v CITY PARK TRNAVA – rozlúčka so školským rokom 

- Rozlúčka  so školským rokom 2015 / 2016 a s predškolákmi – odovzdávanie 

osvedčení, pasovanie za školáka,  skákajúci hrad so šmyklávkou,  diskotéka ...... 

   

  Ďalšie pravidelne sa striedajúce aktivity a činnosti MŠ majúce pozitívny vplyv 

k telesnému a duševnému zdraviu detí: 

 dentálna hygiena detí 

 denná konzumácia jabĺk zabezpečených z fondu RZ 

 otužovanie počas letných mesiacov „hmloviskom“ vybudovaným na školskom 

dvore 

 pokračovanie v renovácii interiéru MŠ 

 zabezpečenie ďalších kvalitných, moderných, didaktických pomôcok 

 ďalšie aktivity ... 

   

 

 

Trnava 12.10.2017 

 

 

 

 
 

                                                                                                  Mgr. Zuzana Holkovičová  

                                                                                                           riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  

za školský rok 2016/2017 - Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava 

 34 

 Príloha č. 1 
  

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy za rok 2016 (v EUR) 
  

 

 

 Rozpočet Plnenie 

   

   

 ZDROJE  FINANCOVANIA  SPOLU 1 275 610      1 275 610 
  

VÝDAVKY SPOLU                                     
 

1 275 610    

 

  1 275 554 
                     

 Zostatok na výdavkovom účte 

k 31.12.2016    

          56 

 
 Výška zaslaných príjmov  k  31.12.2016             300 

 
                               PRÍJMY CELKOM                                              

 

 

BEŽNÉ PRÍJMY                                                                                                           

1 275 610 

 

 

1 242 660 

1 275 910 

 

 

1 242 960 

 
    

I. Nedaňové príjmy 48 376            48 676 

    

    

 Prostriedky za nájom, prenájom   6 809               6 809 

    

 - príjmy z prenájmu nebytových priestorov – telocvične, skladu,  školských 

priestorov, pozemku a služobného bytu na základe uzatvorených zmlúv o prenájme  

    

 Poplatky za ŠKD a MŠ        24 447 24 651 

    

 - poplatky za pobyt žiakov v školskom klube detí 13 868 13 952 

 - poplatky za pobyt detí v materskej škole 10 579 10 699 

    

                           Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov  12 330              12 427 

    

                                - režijné náklady pri výrobe jedál – cudzí stravníci  2 175   2 175 

 - režijné náklady pri výrobe jedál – žiaci a deti  10 155 10 252 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

 Iné zdroje 4 790 4 789 

    

 - vlastné príjmy ostatné (úroky z účtov, dobropis za 

paru a plyn, vratka zo zdravotnej poisťovne za rok 

2015, zber papiera) 

 

4 790 

 

               4 789   

    

    

II.  Granty a transféry 599 599 

    

 - finančný dar Nadácie Petit Academy                                599   599 

    

    

III. Dotácie z KŠÚ na prenesené kompetencie 875 718 875 718 

    

 - normatívne finančné prostriedky 778 652 778 652 

    a) dotácie na osobné náklady 685 407 685 407 

    b) dotácie na prevádzku 90 576 90 576 

    c) bežné transfery 2 669 2 669 

    

 - nenormatívne finančné prostriedky 97 066 97 066 

    a) dotácia na asistentov učiteľa 73 882 73 882 

    b) dotácia na odchodné 3 987 3 987 

    c) dotácia na vzdelávacie poukazy 6 485  6 485 

    d) dotácia na výchovu detí v MŠ 3 092   3 092 

    e) dotácia na telocvične 1 700 1 700 

                                          f) dotácia na lyžiarsky výcvik 2 957 2 957 

                              g) dotácia na školu v prírode 3 217  3 217 

    h) dotácia na učebnice cudzích jazykov 1 573   1 573 

    ch) dotácia na učebnice prvouky  173                    173  73 882 73 882 

 

 

IV. 

 

 

 Bežný transfér na originálne kompetencie           

 

 

302 869 

 

 

302 869 

    

 - dotácie na zabezpečenie činnosti pre záujmové 

   vzdelávanie 

 

68 392 

 

68 392 
 - dotácie na zabezpečenie činnosti pre školské     

   stravovanie               

 

86 119 

 

86 119 

 - dotácie na zabezpečenie činnosti pre predškolskú 

  výchovu 

 

148 358 

 

148 358 

    

    

V. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi 1 202 1 202 

    

    

VI. Ostatné dotácie         13 896               13 896     

    

 - projekty mesta 828 828 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

    

   - prímestský tábor                                                                    375 375 

 - herné prvky pre detské ihrisko v MŠ 2 200 2 200 

 - poistné majetku v správe organizácie 1 470 1 470   

 - otvorené školské dvory   878 878 

 - vybavenie telocviční 1 570                1 570 

 

 

170 

170 

 

 - mimoriadne odmeny pracovníkom z rozpočtu 

mesta 

6 575 6 575 

    

    

 KAPITÁLOVÉ  TRANSFÉRY 32 950 32 950 

    

 Transfér  z rozpočtu mesta        32 950                     32 950 

         

 - termostatizácia vykurovacieho systému                         12 500 12 500 

 - vyregulovanie vykurovacieho systému                         20 450 20 450 

    

    

 VÝDAVKY  CELKOM 1 275 610 1 275 554 
    

 BEŽNÉ  VÝDAVKY 1 240 460 1 240 404 

    
I. Prostriedky za nájom, prenájom 6 809 6 809 

       

  a) 610 Mzdy, platy, služ.príjmy  1 482 1 482 

  b) 620 Poistné a príspevky   2 612 2 612 

       c) Tovary a služby 2 715 2 715 

  

    

 

 

 

 

 

 

Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli 

vyplatené odmeny podľa príslušných platných 

predpisov 

 

Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli 

uhradené príspevky do poisťovní v zmysle Zákona 

o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom 

poistení 

 

Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie bol 

zakúpený školský nábytok do tried  
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

    

 Poplatky za ŠKD, MŠ           24 447              24 420 

 

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy 4 446   4 446 

    b) 620  Poistné a príspevky 1 554  1 554  

    c) 630  Tovary a služby 18 447 18 420 

  

 

Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli 

vyplatené odmeny podľa príslušných platných 

predpisov 

 

Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli 

uhradené príspevky do poisťovní v zmysle Zákona 

o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom 

poistení 

 

Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie boli  

- zakúpené hračky a materiál na výchovu do ŠKD, 

MŠ 

- uhradená časť nákladov za energie v rámci ŠKD 

- zakúpená interaktívna tabuľa a nábytok do učební 

                                                                                                             

- výmena podlahovej krytiny v triede MŠ 

- úhrada za elektroinštalačné práce v učebniach 

 

  

    

 Poplatky za réžiu            12 330              12 324 

    

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy 1 853   1 853 

    b) 620  Poistné a príspevky                                            577  577  

    c) 630  Tovary a služby 9 900  9 894  

  

 

Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené odmeny podľa príslušných 

platných predpisov 

 

Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do 

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

 

Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie bol  

- zakúpený nábytok do kancelárie a prezliekarne v školskej jedálne 

- zakúpené kuchynské vybavenie do jedálne: umývačka riadu a regály 

- výmena podlahovej krytiny a dverí v priestoroch školskej jedálne 

- úhrada za elektroinštalačné práce a montáž časti žalúzií  
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

    

 Iné zdroje             4 790                4 767 

    

     c) 630  Tovary a služby 9 900  9 894  

    

 

 

 

 

 

Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie bol 

- zakúpený nábytok do učební 

- uhradené náklady za elektroinštalačné práce-

výmena osvetlenia na chodbách     

- doplnené vybavenie telocviční:basketbalové koše 

- v areáli školy umiestnené koše na odpadky 

- zrealizovaný náter šatníkových skríň na chodbách   

  

  

 

  

II.                           Granty a transfery                                                                        599 599 

    c) 630  Tovary a služby 9 900  9 894   

    817 402 

 Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie boli 

zakúpené učebné pomôcky:mapy 

 

 

  

III. Dotácie z KŠÚ na prenesené kompetencie 875 718 875 718 

    

    

 - normatívne 778 652 778 652 

    

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy 510 724 510 724 

     b) 620  Poistné a príspevky 174 683 174 683 

    c) 630  Tovary a služby 90 576 90 576 

    d) 640  Bežné transfery 2 669                2 669 

    

 Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené tarifné platy, osobné 

príplatky, príplatky za riadenie a odmeny podľa príslušných platných predpisov 

v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č. 553/2003 Z.z., zákona 317/2009 Z.z. 

a zákona č. 523/2004 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Kolektívnej zmluvy 

a vnútorného platového predpisu 

  

  Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do 

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

a príspevky do DDP 

 

 Tovary a služby – pri čerpaní rozpočtu na podpoložkách rozpočtovej kategórie 

sme postupovali v zmysle úspornosti a finančného zabezpečenia priorít – energie, 

voda a komunikácie, ktoré boli plne uhradené a zároveň sme zabezpečili základné 

potreby pre bezproblémový chod školy a školských zariadení: 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

  

 - výplata cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona 

   č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 

- úhrady za energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby a SLA   

- úhrady za nákup školských tlačív, kancelárskych potrieb, papiera a tonerov do 

   tlačiarní pre školu a školské zariadenia, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, 

   materiálu na údržbu a bežné opravy, benzínu do kosačky a žiaroviek 

- zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre prevádzkových zamestnancov 

  školy 

 - zabezpečenie odbornej literatúry, časopisov, odborných metodík a vzdelávacích       

  programov  pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov  školy 

- zabezpečenie ASC agendy, Etlačív, EPIsystému a online knižnice 

- oprava vodovodného potrubia a signalizácie v budove školy 

- úhrady školení a odborných seminárov pedagogických a ekonomických   

  zamestnancov školy 

- úhrady za služby vykonávané dodávateľským spôsobom: revízie hasiacich 

prístrojov, zabezpečovacej signalizačnej techniky, plošiny pre telesne postihnutých 

žiakov, revízia  elektrospotrebičov, revízia multifunkčného ihriska 

  - úhrady za vykonávané pravidelné protipožiarne preventívne prehliadky a 

   prehliadky vykonávané technikom BOZP a zdravotného dohľadu 

- prevádzkovanie výmenníkovej stanice 

- odvoz komunálneho odpadu 

- deratizačné a dezinsekčné práce 

- úhrady za ochranu objektu a servisný prenájom rohoží a tabletov 

- prídel do sociálneho fondu v zmysle platných predpisov 

- poplatky banke za vedenie účtov školy a školskej jedálne 

- poistenie počítačových učební 

- služby poskytované firmou IVES  

- zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov školy 

- činnosť virtuálnej knižnice 

- vyplatená odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru: dohoda 

- vypracovanie registratúrneho poriadku a návrhov na vyradenie archivovaných   

  dokladov 

  

    Bežné transfery – z rozpočtovej kategórie bola vyplatená náhrada príjmu počas 

PN zamestnanca prvých 10 dní  

 

 - nenormatívne  97 066 97 066 

  

   a) na 5 ročné deti v MŠ                                                       

 

3 092 

 

3 092 

    b) na asistentov učiteľa   73 882 73 882 

    c) na odchodné 3 987 3 987 

      d) na vzdelávacie poukazy 

   e) na učebnice cudzích jazykov                                         

6 485 

1 573 

6 485 

1 573 

    f) na lyžiarsky kurz 

   g) na školu v prírode 

   h) na rozvojové projekty-telocvične 

2 957 

3 217 

1 700 

2 957 

3 217 

1 700 

    i) na učebnice prvouky  173  173  
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

  

 

5 ročné deti v MŠ – nákup materiálu na výchovu 

 

  

 Asistenti učiteľa – dotácia bola použitá na vyplatenie tarifných platov a odvodov 

do poisťovní v zmysle platných smerníc 

  

 Odchodné – dotácia bola použitá na vyplatenie zamestnancovi pri odchode 

na starobný dôchodok 

  

 Vzdelávacie poukazy – dotácia bola použitá na vyplatenie odmien za krúžkovú 

činnosť, odvody do poisťovní v zmysle platných smerníc  

  

 Učebnice  – dotácia bola použitá na zakúpenie učebníc anglického jazyka pre 

žiakov I. a II. stupňa 

 

Lyžiarsky kurz – dotácia bola použitá na úhradu cestovných náhrad a prepravného 

 

Škola v prírode – dotácia bola použitá na úhradu cestovných náhrad a prepravného 

 

 Rozvojové projekty - telocvične – dotácia bola použitá na zakúpenie 

telovýchovného zariadenia do telocviční 

 

Učebnice prvouky  – dotácia bola použitá na zakúpenie učebníc prvouky pre 

žiakov I. stupňa 

 

  

IV. Bežný transfer na originálne kompetencie 302 869 302 869 

    

 - dotácie na zabezpečenie činnosti pre záujmové 

   vzdelávanie 

 

68 392 

 

68 392 

    

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy 49 586 49 586 

    b) 620  Poistné a príspevky 17 084 17 084 

    c) 630  Tovary a služby 1 343 1 343 

    d) 640  Bežné transfery 379 379 

  

    Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené tarifné platy, osobné 

príplatky, príplatok za riadenie a odmeny podľa príslušných platných predpisov v 

zmysle zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č, 553/20003 Z.z., zákona č, 317/2009 Z.z.  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  Kolektívnej zmluvy a vnútorného platového predpisu 

  

 Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do  

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

  

 Tovary a služby - z rozpočtovej kategórie boli vykonané úhrady: 

- nákup materiálu na výchovu do školského klubu detí 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

  

     

- zabezpečenie stravných lístkov   

- prídel do sociálneho fondu 

  

 - dotácie na zabezpečenie činnosti pre školské 

   stravovanie 

 

86 119 

 

86 119 

    

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy 55 936 55 936 

    b) 620  Poistné a príspevky 18 095 18 095 

     c) 630  Tovary a služby 11 641 11 641 

      d) 640  Bežné transfery 447 447 

    

    Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené tarifné platy, osobné 

príplatky, príplatok za riadenie a odmeny podľa príslušných platných predpisov 

v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č, 553/2003 Z.z. v znení neskorších 

noviel a doplnení, Kolektívnej zmluvy a vnútorného platového predpisu 

  

    Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do 

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

 

 Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie bolo uhradené: 

   - náklady za energie  

- telekomunikačné služby 

- nákup kancelárskeho materiálu a tonerov, čistiacich a dezinfekčných  

  prostriedkov, drobného vybavenia do školskej kuchyne 

   - zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre prevádzkových   

     zamestnancov školskej jedálne 

   - opravy kuchynského zariadenia v školskej jedálni 

   - maliarske a natieračské práce 

   - revízie výťahov a komínov  

   - úhrada za pravidelný odvoz kuchynského odpadu  

         - zabezpečenie stravných lístkov   

   - prídel do sociálneho fondu 

   

 Bežné transfery – z rozpočtovej kategórie bola vyplatená náhrada príjmu počas 

PN zamestnanca prvých 10 dní           

 

 - dotácie na zabezpečenie činnosti  

   pre predškolskú výchovu                                               148 358               148 358 

    

 

150 301 

 

150 301 

    a) 610  Mzdy, platy, služ. príjmy                                        99 925                 99 925    100 107 100 107 

    b) 620  Poistné a príspevky                                                 34 989                 34 989 35 774 35 774 

    c) 630  Tovary a služby 12 800 12 800  

    d) 640  Bežné transfery 644 644 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

    

 Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené tarifné platy, osobné 

príplatky, príplatok za riadenie a odmeny podľa príslušných platných predpisov 

v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č, 553/2003 Z.z. v znení neskorších 

noviel a doplnení, Kolektívnej zmluvy a vnútorného platového predpisu 

  

 Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do 

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

  

 Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie bolo uhradené: 

   - náklady za energie, vodné a stočné   

- telekomunikačné služby 

- nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

- nákup hračiek a materiálu na výchovu 

   - zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnankyne 

   - oprava signalizácie   

   - revízie hasiacich prístrojov, zabezpečovacej signalizačnej techniky,   

     detektorov plynu a elektrospotrebičov 

   - ochrana objektu 

   - zabezpečenie stravných lístkov 

   - prídel do sociálneho fondu   

   - deratizačné a dezinsekčné práce 

   - úhrada za odvoz komunálneho odpadu 

  

  Bežné transfery – z rozpočtovej kategórie bola vyplatená náhrada príjmu počas 

PN zamestnanca prvých 10 dní 

  

 

 

  

V. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi 1 202 1 202 

    

 a) 630 Tovary a služby 1 202 1 202 

    

    

 Tovary a služby – rozpočtovú kategóriu tvorili príspevky na stravné a školské 

potreby na podporu k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

    

VI. Ostatné dotácie  13 896   13 896 

    

 a) 610 Mzdy, platy, služ. príjmy 2 448 2 448 

 b) 620 Poistné a príspevky 4 224 4 224 

 a) 630 Tovary a služby 7 224 7 224 
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                           Rozpočet  Čerpanie 

    

    

    Mzdy, platy ... – z rozpočtovej kategórie boli vyplatené  odmeny podľa 

príslušných platných predpisov v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č, 

553/2003 Z.z. v znení neskorších noviel a doplnení, Kolektívnej zmluvy 

a vnútorného platového predpisu 

  

 Poistné a príspevky – z rozpočtovej kategórie boli uhradené príspevky do 

poisťovní v zmysle Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení 

  

 Tovary a služby – z rozpočtovej kategórie boli finančné prostriedky účelovo 

čerpané v zmysle realizácie pridelených projektov, úhrada poistenia majetku 

v správe ZŠ,  zakúpenie herných prvkov na ihrisko materskej školy 

 

  

  

 KAPITÁLOVÉ   TRANSFÉRY 32 950 32 950 

    
1. Transfér z rozpočtu mesta 32 950 32 950 

    

    

 Tovary a služby – finančné náklady: 

- termostatizácia vykurovacieho systému 

- vyregulovanie vykurovacieho systému 

  

    

 Prevod zostatku na účet zriaďovateľa  356 

    

 - z príjmového účtu  300 

 - z výdavkového účtu  56          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 


