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Informatívna správa 

o hospodárení Materskej školy, ul.  Komenského 1137/37 Sereď 
za  I. polrok 2015 

 
 
 
 

 
                V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ  MŠ Komenského 1137/37 v Seredi, 
schválil rozpočet materskej školy na rok 2015 na svojom riadnom zasadnutí  dňa 09.12.2014 
uznesením číslo 183/2014 vo výške 488 620,- €. 
 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 12/2015 zo dňa 12.2.2015 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 505 380,- €. 
Uznesením MsZ v Seredi č. 61 /2015 zo dňa 23.04.2015 bola schválená II. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 507 880,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 101/2015 zo dňa 25.6.2015 bola schválená IV. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 527 130,- € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    PRÍJMY (vlastné príjmy):                                                                              54 650,00 € 
2.       VÝDAVKY:                                                                                                     527 130,00 € 
 
 
 

 
Podprogram 4.2. Materské školy 

Bežné výdavky celkom:                                                                                                517 130,00 € 
Prvok 4.2.2    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                              445 950,00 €                                                                                   

                         kód zdroja 41(z rozpočtu mesta-poslanecké)                              250,00 €                               
                         kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                                  54 650,00 € 

                                                       kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                        13 020,00 € 
 
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba   
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)                                                   3 260,00 €  
                         4.11.2            kód zdroja 41 (700-kapitálové výdavky)                                         10 000,00 € 
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Prehľad záväzných ukazovateľov k 30.6.2015 
 

Prog. Zdroj Názov záväzného ukazovateľa Rozpočet  v €  
2015 

Skutočnosť v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v 
% 

4.2.2  Mzdové a osobné náklady   414 337,00  175 478,10   42,4  
4.2.2  Prevádzkové náklady      99 533,00 51 349,35   51,6  
4.11.1  Prevádzkové náklady 3 260,00 3 256,00 99,9 
  Bežné výdavky spolu:   517 130,00         230 083,45     44,5  
4.11.2  Kapitálové výdavky spolu:     10 000,00    0,00           xx     
  Rozpočet celkom:   527 130,00   230 083,45   43,7  
         
4.2.2 41 Transfer na  bežnú  prevádzku 445 950,00      230 974,00      51,8 
4.2.2 41 Transfer z rozpočtu mesta 250,00 0,00 xx 
 41 Vlastné príjmy   54 650,00   36 204,08 66,2 
 111 predškoláci   13 020,00 8 680,00 66,7  
4.11.1 41 Transfer z rozpočtu mesta (bežné výd)   3 260,00 3 256,00             99,9  
4.11.2 41 Kapitálové výdavky          10 000,00   0,00  xx 
  Transfery a príjmy spolu: 527 130,00 279 114,08      52,9 

 
 
 
 
Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli rozpočtované na rok 2015 vo výške 54 650,00 €. Plnenie k 30.6.2015 na 66,2 % vo 
výške 36 204,08 €.  

 
položka 

 
Názov položky 

rozpočet 
2015 

plnenie v € 
k 30.6.2015 

% plnenia 

223002 Príspevky od rodičov - školné  46 750,00  27 007,54 57,8  
243 Z účtov finanč. hospodárenia (kredit. úroky)            0,00 0,94 x 
292012 Príjmy z dobropisov(preplatky na energiách)            0,00         2 911,64 x 
312017 Z rozpočtu obce     7 900,00 6 283,96 79,5 
 Bežné príjmy spolu:  54 650,00 36 204,08 66,2 

 
Vlastné príjmy na položke 223002 sú tvorené z príspevkov od rodičov. K 30.6.2015 bolo vyplatené 
školné  za deti, ktoré počas prázdnin navštevovali MŠ. Príjem na júl a august nebol rozpočtovaný. 
Položka  243 obsahuje kreditné úroky z bankových účtov. 
Položka 292012 Príjmy z dobropisov - preplatky na energiách z roku 2014 : elektrická energia 16,49  € 
                                                                                                                                       plyn                    2 895,15 €      
 
Na položke 312017 sú zahrnuté režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 3 529,35 € za 
obdobie január - máj 2015, 
režijné náklady na stravu detí - zákonný zástupca dľa VZN č.4/2013  2 553,28 €, príjem za  stravu  od 
cudzích stravníkov 201,30 €. 
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Bežné výdavky 
 
Výdavková časť rozpočtu k 30.6.2015 plnená na 44,5 % čiastkou 230 083,45 €. 
 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

 Bežné výdavky s p o l u: 517 130,00 230 083,45 44,5  
610 Mzdy, platy a osob. vyrovnania 307 030,00  131 842,29 42,9 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 107 307,00   43 635,81 40,7 
630 Tovary a služby 101 293,00 52 885,70 52,2 

640 Bežné transfery         1 500,00 1 719,65 114,6 
 
 
Rozpis výdavkov na položke 610-mzdy, platy   

 
 
Položka 610- Mzdy, platy 
 
Položka 610 Mzdové výdavky bola čerpaná na 42,9%  čiastkou 131 842,29 €. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie  v € 
k 30.6.2015 

            
Plnenie v % 

610 Mzdy, platy spolu: 307 030,00 131 842,29 42,9 
611 Tarifný plat 263 082,00 105 822,07 40,2 
612001 Osobné príplatky 7 400,00 3 700,17 50 
612002 Ostatné príplatky 36 548,00 18 393,55 50,3 
614 Odmeny 0,00 3 926,50 xx 

 
K 30.6. 2015 je priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 39,7 z toho 23 pedagogických 
a 18 nepedagogických.  Okrem kmeňových pracovníkov máme  uzatvorenú  jednu dohodu 
o pracovnej činnosti  počas vykurovacieho obdobia.  
Dlhodobá práceneschopnosť (upratovačka) riešená prijatím jedného zamestnanca. Ostatné 
ospravedlnené absencie (krátkodobé PN, návšteva lekára, OČR) boli riešené nadčasovou prácou 
kmeňových pracovníkov. 
V I. polroku boli vyplatené na základe kolektívnej zmluvy pri príležitosti životného jubilea odmeny vo 
výške jedného funkčného platu dvom zamestnancom, odmena ôsmim pedagógom vyučujúcich 
v triedach predškolákov v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.    
 
Rozpis výdavkov na položke  620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 

Z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne bolo  v I. polroku 2015 odvedené  43 635,81€, 
plnenie na 40,7%. 
V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnanca pracujúceho  na základe dohody o pracovnej 
činnosti.  
V položkách 610 mzdy a 620 odvody do poisť. je zahrnuté čerpanie miezd za január – máj  2015. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 107 307,00 43 635,81 40,7 
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 Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby 
 
Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 550,00 285,10 51,8% 
Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje cestovné náhrady  spojené s výdavkami na školenie 
a vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedúcej školskej jedálne a ekonómky. 
 
Položka  632 – Energie ,voda a komunikácie 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

632 Bežné výdavky s p o l u: 47 348,00   25 702,37 54,3  
632001 Elektrina 7 760,00   4 429,83 57,1  
 Teplo 17 400,00   10 039,79 57,7  
 plyn 15 890,00 7 941,00   50,0  
632002 Vodné stočné 3 600,00   2 029,02 56,4 
632003 Poštovné a telekom. služby   1 868,00 876,53 46,9 
632004 Komunikačná infraštruktúra 830,00 386,20 46,5 

Položka 632  energie, voda a komunikácie je v 1.polroku  2015 plnená na 54,3% čiastkou 25 702,37 €. 
 
Čerpanie v členení na elokované pracoviská: 
 
Položka 632001- energie 

Elektrická energia- mesačné zálohové platby + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia 
Komenského ,,A“ Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 

1 585,94 € 1 119,14 € 539,72 € 1 185,03 € 
Náklady na elektrickú energiu v prvom polroku 2015 boli plnené na 57,1% v sume 4 429,83 €, z toho 
zálohové platby v sume 3 336,28 €, nedoplatky  z roku 2014 v sume 1 093,55 €,  preplatok  16,49 €. 
( Preplatok  za elektrinu je uvedený na položke 292012 v časti príjmy). 

 
 
Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + teplo  

Kom. ,,A,,  
teplo 

Kom. ,,B“ 
teplo 

Kom. ,,A“ 
Plyn  

Podzámska 
plyn 

Murgašova  
plyn 

8 351,61 € 1 688,18 € 831,00 € 1 314,00 € 5 796,00 € 
V I. polroku 2015 za teplo v súhrne uhradené 10 039,79 € v rátane nedoplatku za rok 2014 v sume 
642,91€. Plnenie na 57,7 %.  
Zálohové platby na plyn za 1.polrok 2015 činili 7 941,00 €. Preplatky  za obdobie roku 2014 v sume   
2 895,15 €.  (Preplatok za plyn 2 895,15 € je uvedený  na položke 292012 v časti príjmy). 
 
Nedoplatky a preplatky za rok 2014 v členení 

 Kom. ,,A,, Kom. ,,B,, Podzámsk
a 

Murgašova Sumár 

 
energie Nedopl Preplat Nedopl Preplat. Preplatok Nedopl Prepl. Spolu 

nedoplatok 
Spolu 

preplatok 
elektrina 618,00 x 268,78 x 16,49 206,77 x 1093,55 16,49 
teplo 642,91 x x x x x x 642,91  x 
plyn x 130,56 x 1034,08 505,20 x 1225,31 x 2895,15 
Spolu: 1260,91 130,56 268,78 1034,08 521,69 206,77 1225,31 1736,46 2911,64 
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Položka 632002 -  vodné, stočné 
Spotreba vody – vodné, stočné, zrážková voda 

Komenského ,,A“ Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 
612,69 € 331,88 € 369,23 € 715,22 € 

Náklady  za spotrebu vody v 1. polroku 2015  v súhrne 2 029,02 €, plnené na 56,4%. 
Náklady na položkách 632001 a 632002 boli hradené z vlastných príjmov. 
 
Položka 632003 - poštovné a telekomunikavčné služby 
 Komenského ,,A,, Komenského ,,B,, Podzámska Murgašová 
pevná linka  174,41 € 122,47 €         83,69 € 19,40 € 
mobil 268,53 €    0,00 € 54,43 € 69,18 € 
poštovné   84,42 €    0,00 €    0,00 €   0,00 € 
 

Náklady na poštovné a telekomunikačne služby v súhrne činili 876,53 €, plnené na 46,9 %. Z toho 
pevná linka 399,97 €, mobil 392,14 €  a poštovné 84,42 €. 
Materská škola v 1. polroku 2015 má k dispozícií pevnú  linku na elok. pracovisku Komenského ,,A,, 
a Komenského ,,B,,.  Na elokovaných  pracoviskách ul. Murgašova bola pevná linka zrušená 
k 31.3.2015 a na ul. Podzámska k 30.4.2015. V súčasnosti pre potreby volania rodičom a na 
zabezpečenie prevádzky MŠ je v používaní päť mobilných telefónov (1 ks na  EP Murgašova,  1 ks 
Podzámska a 3 ks na Komenského ,,A,, -  jeden k dispozícií  riaditeľke MŠ a vedúcej školskej jedálne, 
jeden sa nachádza v kancelárii ekonómky).  
 
 
Položka 632004 – Komunikačná infraštruktúra 

 Komenského ,,A,, Komenského ,,B,, Podzámska Murgašova 
internet 101,94 € 

 
97,50 € 96,76 € 90,00 € 

Položka zahŕňa náklady na internet v sume 386,20 €. Položka je plnená na  46,5 %.  
Na všetkých elokovaných pracoviskách sa využíva internet za účelom zabezpečenia prevádzky 
a v štyroch triedach predškolákov za účelom zefektívnenia výučby. 

 
 

Položka 633 – Materiál  
položka Názov položky Rozpočet  v € 

2015 
Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

633 Bežné výdavky s p o l u: 16 620,00 9 514,00 57,2 
633002 Výpočtová technika 1 600,00 120,00 7,5 
633003 Telekomunikačná technika 1,00 2,00 200,0 
633004 Prev. strojov, prístr., zariadení 150,00 99,90 66,6 
633006 Všeobecný materiál 7 370,00 3 154,30 42,8 
633009 Učebné pomôcky, knihy, časopis 6 200,00 6 036,80 97,4 
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky 800,00 0,00 xx 
633013 Software 139,00 35,00 25,2 
633018 Licencie 360,00 66,00 18,3 

 
Výdavky na tejto položke v 1. polroku boli vo výške 9 514,00 € s plnením na 57,2 %. 
Nákup materiálu  bol hradený z bežnej dotácie v sume 2 486,83 €, z vlastných prostriedkov  boli 
zakúpené posteľné obliečky v sume 993,37 € (chránená dielňa), z prostriedkov na výchovu 
a vzdelanie detí  v hmotnej núdzi  v sume 49,80 €  (zakúpené školské pomôcky sú v zmysle zákona 
určené pre vlastnú potrebu detí v hmotnej núdzi),  
z nenormatívnych finančných prostriedkov v sume (predškoláci) 5 984,00 €. 
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Finančné prostriedky na položke 633002 boli použité na nákup 1ks tlačiarne  Canon MF3010 – trieda 
predškolákov Kom.,,A,, . Položka 633003 – poplatok za mobilný telefón 2ks.   
Položka 633004 – zakúpenie elektrického robota do školskej jedálne . 
Položka 633006 –prostriedky použité na nákup  posteľných  obliečok, čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov pre všetky elok. pracoviská a ŠJ, pracovný materiál (filtre do vysávačov, vrecia na lístie 
a odpad z dvora, vrecia do smetných košov....), prostriedok do umývačky riadu, maliarsky materiál,  
školský a kancelársky materiál (triedne knihy, dochádzky, osobný spis dieťaťa...), odborná literatúra, 
tlačivá, tonery  do tlačiarní, materiál použitý na drobné opravy ( spojovací mat., náradie, žiarovky, 
zámky, kľúče, vodovodné batérie.....).  Do školskej jedálne zakúpené nádoby na prepravu potravín 
(termobox, gastronádoby, box s vekom).  
Položka 633009 – učebné pomôcky, didaktické pomôcky – knihy, výtvarný materiál (výkresy, farbičky, 
farebné papiere, štetce, lepidlá.....) magnetická biela tabuľa  3 ks, skladačky, CD rozprávky,  
Položka 633013 a 633018 – software a predlženie licencií 
 
Položka 634- Palivá, mazivá,oleje  

položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

634 Palivá, mazivá,oleje  195,00  57,99 29,7 
634001 Palivá, mazivá, oleje 100,00 57,99 58,0 
634004 Prepravné a nájom dopr.pr. 95,00 0,00 xx 

Položka 634001 zahŕňa nákup PHM a oleja do kosačky na všetky elokované pracoviská plnená na 58%   
 
 
Položka 635 Rutinná a štandardná služba 

položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

635 Rutinná a štandard.služ. 5 650,00 3 903,15   69,1 
635002 Údr.výpočtovej techniky 460,00 367,00 79,8 
635003 Údr.telekom. techniky 300,00 40,20 13,4 
635004 Údr.prístroj., str. zariadení 1 180,00 0,00   xx 
635004 Údr.prístroj., str. zar. 4.11.1 3 260,00 1 601,50 36,1 
635006 Údr.budov,priestor.a obj. 450,00 239,95 xx 
635006 Údr.budov,priestor.a 4.11.1 0,00 1654,50 421,0 

Položka 635 rutinná a štandardná služba v súhrne plnená v sume 3 903,15 €, plnenie 69,1%. 
Výdavky boli hradené z bežnej dotácie v sume 647,15 € na opravu PC a príslušenstva, signalizačného 
zariadenia, výmena izoskla na plastovom okne. 
Na opravu a údržbu bola MŠ poskytnutá dotácia:  
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba   
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)   v sume  3 260,00 € . 
Prostriedky boli vyčerpané v sume 3 256 € a použité za  vypracovanie revíznych správ na elektrické 
rozvody na MŠ  ul. Komenského ,,A,, a Komenského ,,B,,.  Následné  opravy z týchto správ  –  oprava 
elek. rozvodov, vypínačov, rozvodovej skrine, výmena izoskla. V školskej jedálni na Komenského ,,A,, 
a Murgašova, oprava a výmena bojlerov na vodu., Tlaková skúška gamatiek na ul. Podzámska. 
 a v ŠJ sieťových rozvodov Kom.,,A,,  oprava signalizačného zariadenia na Murgašovej, oprava 
plynových kachiel (gamatky) na Podzámskej. Na všetky elokované prac. ŠJ – chladničky na kuchynský 
odpad. 
 
 
Položka 635 v členení  na elokované pracoviská 

Komenského ,,A,, Komenského ,,B,, Podzámska Murgašova Školská jedáleň 
1 066,00 € 1 017,65 € 248,00 € 439,40€ 1 132,10€ 
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Položka 637 – Služby  
položka Názov položky Rozpočet  v € 

2015 
Plnenie v € 
k 30.6.2015 

Plnenie v % 

637 Služby s p o l u: 30 930,00 13 423,09 43,4 
637001 Školenia, kurzy, semináre           360,00 350,00 97,2 
637004 Všeobecné služby 16 190,00 6 151,63 38,0 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO) 720,00       600,00 83,3 
637012 Poplatky, odvod(bankové)           820,00 331,77 40,5 
637014 Stravovanie  7 900,00 3 529,35 44,7 
637015 Poistné 400,00 0,00 xx 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 630,00 1 146,17 43,6 
637027 Odmeny  mimoprac. pomeru 1 200,00  600,00 50,0 
637031 Pokuty a penále 0,00 3,96 xx 
637035 Dane 710,00 710,21 100,0 

 
Výdavky na tejto položke čerpané vo výške 13 423,09 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na  43,4%. 
Položka 637 obsahuje čerpanie rozpočtu na  školenia a semináre (riaditeľka MŠ,  pedagogický 
personál), spracovanie účtovníctva, poplatok za kuchynský odpad, povinné školenie zamestnancov 
v BOZP a PO, bankové poplatky, príspevok na stravu zamestnancov,  tvorba SF, odmeny 
z mimopracovného pomeru ( 1 zamestnanec na dohodu ), ročný poplatok za komunálny odpad. 
 
Položka 640 – Náhrady  

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
640 Náhrady s p o l u: 1 500,00 1 719,65 114,64 
642015 náhrady PN 1 500,00 1 077,65 121,90 
642014 Jednotlivcovi 0,00 642,00 xx 

 
Položka 642015 zahŕňa  prostriedky na úhradu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti. 
 
Položka 642014 – dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu poskytnutá v 1.polroku 2015 v sume 
642,00 €. 

 
 
 
 

Kapitálové výdavky 
 
Položka 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
713004 Prev. strojov, prístrojov a 

náradia 
3 000,00 0,00 xx 

717002 Realizácia stavieb a ich 
tech. zhodnotenie 

7 000,00 0,00 xx 

 
Kapitálové výdavky budú použité v 2.polroku 2015 na nákup sporáka do školskej jedálne na ul. 
Komenského ,,A,,  a opravu podláh na ul. Podzámska. 
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Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2015 
 
 
 
 
 
Transfer na prevádzku 
 
Plánovaný ročný transfer                        527 130,00 € 
K 30.06.2015 skutočnosť                         279 114,08 €    (52,9 %) 
 
 
Kapitálový transfer 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov          10 000,00 € 
Prijatý kapitálový transfer                                0,00 € 
Čerpanie k 30.6.2015                                        0,00 € 
 
 
Tvorba a použitie sociálneho fondu 
 
Stav účtu k 1.1.2015                                     382,50 € 
Príjmy za 2015 – tvorba SF                       1 374,80 € 
Spolu:                                                           1 757,30 € 
Výdavky - príspevok na stravu                    534,75 € 
Čerpanie SF- posedenie ku  
príležitosti dňa učiteľov                               370,00 € 
Čerpanie SF – životné jubileum                    35,00 € 
Bankové poplatky                                           27,54 € 
Zostatok k 30.06.2015                                 790,01 €       
 
 
 
Pohľadávky k 30.06.2015 
Materská škola neeviduje  žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. 
 
Záväzky k 30.6.2015 
Materská škola neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. Ide o záväzky v lehote splatnosti, 
vyplývajúce z pracovno-právnych a dodávateľských vzťahov k 30.6.2015 v členení: 
321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov :  357,01 € 
323 – Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky:  4 919,58 € 
331 – Záväzky voči zamestnancom výplaty jún 2015:  25 884,64 € 
336 – Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia za jún 2015:  12 454,87 € 
342 – Daň zo závislej činnosti z miezd za jún 2015:  1 952,52 € 
379 – Iné záväzky – voči zamestnancom jún 2015: sporenie 116,38 €, odbory 96,82 €  
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Mimorozpočtové peňažné príjmy 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi v k 30.6.2015 vo výške 642,00 €. 
Príspevok na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 49,80 € - tieto prostriedky boli 
použité na zakúpenie učebných pomôcok, zúčtované a predložené na MÚ. 
 
 
 
 
 
 
Príjmy zo ŠR - kód 111 predškoláci 
V 1. polroku 2015 nám boli poukázané  finančné prostriedky z kódu 111- predškoláci v sume 8 680 €. 
Prostriedky boli použité na zakúpenie 1 ks tlačiarne Canon MF3010, 3ks bielych magnetických tabúľ, 
didaktických pomôcok ( stolové hry, stavebnice, slnečná sústava...),  
knihy (rozprávky, grafomotorika, svet skôlkára...), výtvarný materiál, vysvedčenie bez predtlače,  
odmeny pedagogickým pracovníkom  vyučujúcich v triedach predškolákov na všetkých elokovaných 
pracoviskách. 
 
 
Materská škola nemá príjmy z prenájmu. 
 
 
 

 
 
 
                                                                                          
   
Spracovala:                                                                                  Predkladá    
Bibiana Prívozníková,                                                                 Bc. Iveta Fraňová                    
ekonómka                                                                                    riaditeľka MŠ 

 
 
 
 

V Seredi dňa, 17.8.2015 


