Správa o hospodárení za rok 2021
Súkromná materská škola Montessori

Predkladá: Mgr. Radka Kečkešová
riaditeľka SMŠ Montessori

1.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Školské zariadenie názov:
Elokované pracovisko:
Zriaďovateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:

2.

Súkromná materská škola Montessori (SMŠ)
(školské zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu)
Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica
Občianske združenie MONTESSORI, o.z.
Prachatická 9320/1A, 960 01 Zvolen
42302676
2023616969
Mgr. Radka Kečkešová

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
SMŠ Montessori vznikla vo Zvolene v septembri 2012. O rok neskôr zahájilo svoju činnosť
druhé predškolské zariadenie v Banskej Bystrici.
SMŠ Montessori Zvolen, Prachatická 9320/1A, 960 01 Zvolen
Elokované pracovisko: Banská Bystrica, Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica
SMŠ Montessori bola zriadená, aby poskytovala:
- pripravené a prívetivé prostredie, ktoré majú deti radi, a o ktoré sa starajú,
- didaktický materiál pre každú oblasť aktivít,
- vekovo zmiešané triedy, ktoré umožňujú deťom rozvíjať vzájomné vzťahy,
- vedenie k samostatnosti, zdravej sebadôvere a schopnosti formulovať svoje myšlienky,
- možnosť dieťaťu napredovať vlastným tempom,
- podporu prirodzenej detskej túžby učiť sa,
- možnosť deťom pestovať si vzťah k rodine, kamarátom; deti sa učia zodpovednosti voči
prírode, ľuďom, k sebe samým a tiež sa učia rešpektovať odlišnosti,
- učiteľka v škôlke plní úlohu partnera/ky, ktorý/á sprevádza dieťa na jeho ceste k poznaniu
a nadobúdaniu sociálnych zručností.

3.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
QUO VADIS, o.z.
Zakladateľ
Quo Vadis

MONTESSORI, o.z.

Zriaď
ovate
ľ
Quo
Vadis

Súkromné centrum
voľného času Quo
vadis

4.

Zriaď
ovate
ľ
Mont
essori

Súkromná základná
umelecká škola Quo
vadis

Súkromná
materská škola
Montessori

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ
DRUH PRÍJMU
Školné, stravné, rezervačný poplatok
Supervízia a pozorovanie
Prijaté príspevky od zriaďovateľa –
SP Montessorius
Prijaté dary FO
Dotácia MV SR – predškoláci
Dotácia UPSVaR – predškoláci
Dotácie Mesto Zvolen
2 % daň z príjmu od MONTESSORI, o.z.
Dotácia MV SR – ochranné pomôcky covid
Ostatné
SPOLU

SUMA (€)
143 116,80
60
300
103,20
6 413
2 791,40
121 533
1 000
440
25
275 782,40 €

Komentár k príjmovej časti:
V roku 2021 podstatnú časť príjmov tvoria poplatky od rodičov a dotácia Mesta Zvolen.
Ani bez jednej z týchto častí príjmu by nebolo možné udržať fungovanie SMŠ Montessori.
V roku 2019 došlo k zvýšeniu školných poplatkov, umožnilo to lepšie fungovanie školského
zariadenia a podporu zamestnancov. Aj v tomto roku podporili rodičia materskú školu
finančným darom či už priamo, alebo prostredníctvom preplatkov, alebo darovaním 2% dane
z príjmu. Túto pomoc si materská škola veľmi váži a vyslovuje za ňu veľkú vďaku rodičom.
Príjem z dotácie na predškolákov sme v plnej výške použili na zakúpenie didaktických potrieb

na zabezpečenie vzdelávacieho procesu a mzdový príplatok pri výchove a vzdelávaní.
Zároveň v roku 2021 sme obdržali od občianskeho združenia MONTESSORI, o.z. finančné
prostriedky z 2% dane a použili sme ich tiež na zakúpenie didaktických potrieb
na zabezpečenie vzdelávacieho procesu a zmiernenie dopadu pandémie covid 19. Finančné
zdroje od UPSVaR sme použili na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(predškolákov) a nespotrebovanú dotáciu sme vrátili tak, ako to ustanovuje zákon
do štátneho rozpočtu. V roku 2019 sa administratívny tím na čele s riaditeľkou SCVČ Quo
vadis zapojil do získania grantov na podporu vzdelávania. Úspechom je schválenie žiadosti
a možnosť zakúpiť didaktické pomôcky z grantu v roku 2021 a 2022, pretože z dôvodu
pandémie covid bol projekt v roku 2020 pozastavený. Postupom času sa nám ukazuje, aká
dôležitá je súdržnosť všetkých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti QUO VADIS,
o.z. a MONTESSORI, o.z., prejavuje sa to hlavne v krízových situáciách, ktoré nevieme
dopredu ovplyvniť.
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5.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
DRUH VÝDAJU
Kancelárske potreby
Hygienické a čistiace potreby, dezinfekcia
Didaktický materiál, výtvarné pomôcky,
knihy atď.
DHIM a vybavenie zariadenia
Materiál a služby na údržbu priestorov
Software, licencie, webové služby
Spotreba energií
Cestovné, preprava tovaru a osôb
Nájom, prenájom
Poštovné
Kopírovanie a tlač
Strava – desiata, obed , olovrant,
občerstvenie
Odvoz komunálneho a iného odpadu
BOZP, PO a ochrana osobných údajov
Telekomunikácie a internet
Odborné a poradenské služby
Zmluvy o dielo, príkazné zmluvy
Zelená škola
Mzdové náklady
Sociálne a zdravotné odvody
Základný sociálny náklad
Poistenie, kolky, osvedčenia, poplatky
Vrátenie školného a stravného,
rezervačného poplatku
Odpisy kuchynská linka SMŠ, ZV
Odpisy kuchynská linka SMŠ, BB
Odpisy technické zhodnotenie SMŠ, BB
Dar na sporiaci účet
Nadácia INTEGRA
Ostatné
SPOLU

MAJETOK
Kuchynská linka - ZV
Oprávky kuchynská linka - ZV
Kuchynská linka - BB
Oprávky kuchynská linka - BB
Technické zhodnotenie nehnuteľnosti – BB
Oprávky technické zhodnotenie

SUMA (€)
638,95
1 757,30
6 235,33
5 262,47
1 616,58
505,01
5 983,94
4 056,15
26 875,15
204,83
843,64
17 312,29
1 044,01
1 224
167,25
32 783,28
11 101,50
141,29
103 500,09
34 945,06
5 014,08
726,62
2 877
359,50
336,88
3 590,09
2 486,25
300
390,24
272 278,78 €

SUMA (€)
2 157,01
- 1 229
2 021,30
-449,17
33 806,70
-3 590,09

Komentár k výdavkovej časti:
Najvýznamnejšou zložkou výdavkov sú mzdové náklady, pri ktorých je nevyhnutné
dodržiavať zákon č. 553/2003 Z. z.. V materskej škole sme neprijali žiadne dieťa z málo
podnetného prostredia, a preto sme sa rozhodli aspoň si adoptovať chlapčeka z Kene Billa,
na ktorého budeme prispievať z rozpočtu škôlky sumou 25 EUR mesačne. V tomto roku
sa tiež podieľame na implementácii dlhodobého projektu pod názvom „Montessori
analytics“ - ide o software v oblasti diagnostiky Montessori pedagogiky a jeho prispôsobenie
podmienkam slovenského školstva. Ako každý rok, tak aj tento sa naše pedagogičky
zúčastnili viacerých seminárov, školení, kurzov, ktoré umožnila epidemiologická situácia
na území SR. V roku 2020 sme boli nútení zmeniť priestory prevádzky SMŠ Montessori
v Banskej Bystrici, a to z dôvodu ukončenia nájmu. Školské zariadenie účtuje v sústave
podvojného účtovníctva, kde z dôvodu transparentnosti sa účtovníctvo delí na základe
zdrojov príjmov do jednotlivých stredísk. V roku 2021 sme vytvorili tieto strediská: stredisko
ZV dotácia Mesto Zvolen, stredisko BB dotácia Mesto Zvolen, stredisko dotácia MV SR predškoláci, stredisko 2% dane, stredisko UPSVaR (predškoláci), stredisko MV SR – ochranné
pomôcky covid, stredisko SMŠ, BB a stredisko SMŠ, ZV, stredisko Charita ZV. Školské
zariadenie a jeho existencia je závislá nie len od dotácie od Mesta Zvolen, ale hlavne
od školských poplatkov. Dotácia postačuje, len na pokrytie určitej časti mzdových nákladov.

6.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021
Výsledok hospodárenia za rok 2021:
Príjmy za rok 2021
Výdavky za rok 2021
Výsledok HO za rok 2021

275 782,40 €
272 278,78 €
3 503,62 €

Výsledkom hospodárenia v roku 2021 je zisk v hodnote 3 503,62 EUR. Hospodársky výsledok
od vzniku školského zariadenia sa presúva do nevysporiadaného výsledku hospodárenia
minulých rokov, kde sa kumulujú zisky a straty všetkých období. Tento účet po presune
výsledku hospodárenia za rok 2021 má hodnotu 33 879,23 EUR.

Občianske združenie MONTESSORI, o.z., ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy
Montessori predloženú správu schvaľuje.

