SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MONTESSORI

Predkladá: Ing. Kosová Ingrid, PhD.
štatutárna zástupkyňa MONTESSORI, o.z.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Názov občianskeho združenia:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
E-mail:
Web:

MONTESSORI, o. z., občianske zariadenie
s právnou subjektivitou
Ivana Krasku 7, Zvolen
42189411
2023193425
Ing. Kosová Ingrid, PhD.
montessori.zv@gmail.com
www.montessorioz.com

2. CHARAKTERISTIKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

MONTESSORI, o.z. je občianske združenie založené vo februári 2010, ktoré vzniklo
za účelom šírenia a aplikovania princípov vzdelávania Márie Montessori
v podmienkach slovenského školského systému, ktoré v čase svojho vzniku spôsobili
zmeny vo vzdelávaní a výchove detí. Mária Montessori priniesla úplne nový pohľad
na detstvo. Vychádza zo silných stránok dieťaťa a upriamuje sa na energiu, silu,
s ktorou sa dieťa vyvíja k samostatnosti a nezávislosti. Chápe detstvo ako významný
fenomén v živote človeka a spoločnosti.
Občianske združenie MONTESSORI o.z., vzniklo 17. apríla 2010 ako nevyhnutná
súčasť činnosti občianskeho združenia QUO VADIS, o.z., ktoré hľadalo možnosti
inovatívneho vzdelávania rómskych detí z marginalizovaného prostredia. Po dvoch
rokoch činnosti a orientácie na pedagogiku Marie Montessori sa vedenie OZ
rozhodlo presunúť aktivity týkajúce sa Montessori pedagogiky do samostatného
občianskeho združenia, pod ktorým sa zriadila prvá materská škola vo Zvolene
v septembri 2012.
Našim poslaním je skrze detí zlepšiť svet prostredníctvom vzdelávania, kde sa dôraz
kladie na ľudskosť a rozvoj prirodzeného potenciálu dieťaťa. Našim cieľom je
vytvoriť miesto, kde cez samostatnosť sú deti vedené k zodpovednosti a vnútornej
disciplíne.
V roku 2018 sa nám podarilo zmeniť priestory SMŠ Montessori vo Zvolene. Materská
škola sa presťahovala do nových priestorov na ulici Prachatická 1A, Zvolen. Táto
zmena nám umožní zvýšenie počtu detí na prevádzke z pôvodných 20 detí
na 24 detí. Občianske združenie v tomto roku nerealizovalo žiadny projekt, ale
v rámci vlastných zdrojov sa intenzívne podieľa na vývoji a implementácii dvoch
dlhodobých projektov, a to Montessori fórum a Montessori analytics.
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4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ
DRUH PRÍJMU
SP Montessorius
Prijaté príspevky od SMŠ Montessori
Prijaté príspevky od Montessori Inštitútu
2% z dane
SPOLU

SUMA
180
20 685
1 145,60
1 011,31
23 021,91 €

Komentár k príjmovej časti.
Dôležitú časť príjmu tvoria príjmy od SMŠ Montessori a od Montessori Inštitútu.
Pod MONTESSORI, o.z. patrí aj „Kurz montessori dielničiek,“ v roku 2018 príjem
z tohto kurzu bol v hodnote 1 020 EUR a z minulých rokov tam je ešte zostatok
v hodnote 1 679,33 EUR. Tieto dve sumy sa presúvajú do roka 2019 v plnej hodnote
2 699,33 EUR na zabezpečenie ďalšieho fungovania „Kurzu montessori dielničiek.“
V SP Montessorius zostali z roku 2017 financie v hodnote 1 130 EUR, v roku 2018
sme získali hodnotu 200 EUR, zároveň v roku 2018 sme darovali z tohto programu
sumu 180 EUR do SMŠ Montessori na podporu vzdelávania. Z uvedeného vyplýva,
že do roku 2019 sa nám presúva hodnota 1 150 EUR. Z 2% dane sa nám podarilo
získať v roku 2018 sumu 2 000,21 EUR. Z tejto sumy sme minuli na úpravu
webových stránok 405 EUR a SMŠ Montessori sme na zakúpenie didaktického
materiálu presunuli sumu v hodnote 606,31 EUR. Do roku 2019 sa nám presúva
suma z 2% dane v zostatkovej hodnote 988,90 EUR.

5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
DRUH VÝDAJU
DHIM 2018
Propagácia, reklama, webové služby
Knihy, literatúra a časopisy
Odborné a poradenské služby
Kurz montessori dielničiek
Vrátený poplatok za montessori školenia
Kolky a ostatné poplatky
Bankové poplatky
Poskytnutý príspevok z Montessorius
pre SMŠ Montessori
Poskytnutý príspevok na sporiaci účet
Poskytnuté 2% dane pre SMŠ Montessori
Cestovné
SPOLU

SUMA
319
1 732,14
25,01
13 550
4 300
- 823,46
106,47
170,68
180
1 796,39
606,31
347,38
22 309,92 €

Komentár k výdavkovej časti.
Tento rok sme investovali do vývoja programu „Montessori analytics“- je to vývoj
diagnostického softwaru v oblasti diagnostiky Montessori pedagogiky a jeho
prispôsobenie na podmienky slovenského školstva. V školskom roku 2017/2018
sa dve učiteľky zo SMŠ Montessori v Banskej Bystrici zúčastnili medzinárodného
seminára „Umenie pozorovať s Karen Pearce“ z UK. Tak isto jedna pedagogička
sa zúčastnila „Národného stretnutia Montessori učiteľov“ v Čechách. Tri
pedagogičky zo SMŠ Montessori vo Zvolene sa pravidelne zúčastňujú národných
kurzov v Bratislave a Prahe. Všetky tri pedagogičky nastúpili na Národný

diplomový kurz Montessori v Bratislave a Prahe. V tomto roku si dorobili
aj adaptačné vzdelávanie a boli kvalifikované na samostatné učiteľky. V roku 2018
sme za školenia zaplatili sumu celkom 855,86 EUR, ale tiež sa nám v tomto roku
vrátili aj finančné prostriedky za školenia aj z predchádzajúcich rokov (zamestnanci,
členovia), a to v hodnote 1 679,32 EUR, preto vo výdajovej tabuľke sú školenia
mínusom. Občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva
a účtovníctvo delí do stredísk podľa zdroja príjmu, čo nám umožňuje najlepšiu
transparentnosť. V roku 2018 sme evidovali a účtovali na týchto strediskách:
stredisko vlastné zdroje, stredisko 2% dane, stredisko SP Montessorius, stredisko
Montessori centrum a stredisko sporiaci účet. V roku 2018 sme pozastavili činnosti
smerujúce k otvoreniu Základnej školy Montessori, ale to neznamená, že sme
sa tohto sna vzdali budeme sa mu venovať v roku 2019.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018:
Príjmy v roku 2018
Výdavky v roku 2018
Výsledok HO za rok 2018

23 021,91 €
22 309,92 €
711,99 €

Výsledkom hospodárenia v roku 2018 je zisk v hodnote 711,99 €.
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