
 

 

 

 

 

 

Výročná a finančná správa Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom 

za rok 2021 

 sídlo: L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín, IČO 53243820 

 

Zriaďovateľ školy: AUTIS, o.z. Veľké Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 422749, 

registrácia OZ AUTIS :dňa 23.2.2012 MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-391 49 

 

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 16 

ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po získaní 

potrebných dokladov podľa § 32 a v súlade § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zaradilo Súkromnú základnú 

školu pre žiakov s autizmom, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín, s vyučovacím 

jazykom slovenským, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

s termínom začatia činnosti od 1. septembra  2015. 

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, L. Novomeského 11, 911 08 

Trenčín vzdeláva žiakov : 

- s poruchou autistického spektra ( PAS)  s mentálnym postihnutím, 

- s poruchou autistického spektra ( PAS)  bez mentálneho postihnutia. 

Škola poskytuje vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý 

rešpektuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.  

 

Úlohy a ciele školy 

• Hlavným cieľom vzdelávania žiakov s PAS je priblížiť ich k vyššej miere 

samostatnosti a tým prispieť k ich integrácii do školského i mimoškolského 

bežného života.  



 

 

 

• Úlohou školy je poskytnúť žiakom s PAS  optimálne podmienky na vzdeláva-
nie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemôže poskytnúť bežná základná škola.  

 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s PAS je tiež rozvíjanie ich individuálnych 
schopností, vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre ich praktický život a maxi-
málne možné integrovanie sa do spoločnosti.  
Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Obsah i ciele ob-
siahnuté v predmetoch prispôsobujeme individuálnym potrebám a osobnosti žiaka.  
Špeciálny pedagóg tvorivo rozvíja obsah učiva v závislosti od potenciálu každého 
žiaka. Dôležité je uplatňovanie primeranosti nárokov na základe tých dispozícií žiaka, 
ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zruč-
nosti a návyky a tým zvyšovať jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života. 
Výučba prebieha v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom školy pre 
primárne vzdelávanie  pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím ( prípravný až 
deviaty ročník) a pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia ( prípravný až 
štvrtý ročník ). 
Absolvovaním 9. ročníka Súkromnej základnej školy žiak s PAS s mentálnym postih-

nutím získa primárne vzdelanie a žiak s autizmom alebo ďalšími PVP 

bez mentálneho postihnutia získa absolvovaním 4. ročníka nižšie sekundárne vzde-

lávanie. 
 

Vyučovanie v škole sa začína o 8.10 hod. a končí podľa rozvrhu jednotlivých tried v 

súlade so Štátnym a Školským vzdelávacím programom školy. 

Súčasťou Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom je Súkromný školský 

klub detí, ktorého program začína o 12:00 a končí o 15:30 hod. Zabezpečuje 

nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na prípravu žiakov na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania. 

V rámci Školského klubu detí poskytujeme pre žiakov tieto aktivity: 

Snoezelen terapia, ergoterapia, hipoterapia, felinoterapia. žiaci chodia denne na 

prechádzky do okolia školy, zúčastňujú sa aktivít, ktoré im pedagógovia a 

vychovávatelia pripravia ako napr. karneval, vianočný večierok, deň matiek, deň 

varenia...a iné. 

 

V roku 2021 škola poskytovala vzdelávanie prezenčnou a aj dištančnou formou. 
Vzhľadom na aktuálne Covid opatrenia škola nepokračovala v projekte čiastočnej 
inklúzii, kde žiaci navštevujú bežnú základnú školu počas vyučovacích predmetov 
Matematika, Slovenský jazyk. Táto inklúzia pomáha pri rozvoji sociálno- 
komunikačných zručností žiakov, k získavaniu vedomostí, ale hlavne vedie žiakov k 
socializácii a začleňovaniu sa do  kolektívu bežných detí a socializácii do spoločnosti. 
Pri výbere vyučovacích predmetov v bežnej škole sa zohľadňujú individuálne 



 

 

 

schopnosti a zručnosti žiakov. Tieto postupy sú vždy prekonzultované s pedagógmi, 
riaditeľmi oboch škôl a rodičmi detí.   

 

Personálne a organizačné zabezpečenie: 

 

Škola má zabezpečenú 100% kvalifikovanosť.  

• 6 učiteľov (špeciálna pedagogika, prvý stupeň/ druhý stupeň ZŠ),  

• 6 asistentov učiteľa vo vyučovacom procese, 

• 4 vychovávateľov, 

• 1 felinoterapeuta, 

• 1 dohoda – zabezpečovanie projektovej činnosti. 

 

Pedagógovia, ktorí pracujú s deťmi v škole majú špeciálno-pedagogické vzdelanie. 
Ukončili vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika(učitelia), 
bakalárske alebo stredoškolské pedagogické vzdelanie (asistenti, vychovávatelia). 
Pracujú na plné a čiastočné pracovné úväzky. 

 

Počet tried a žiakov 

Stav podľa zberu údajov pre normatívne financovanie zo septembra 2021 

Ročník Prípr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠKD 

Počet 
žiakov 

4 6 3 8 1 0 1 1 1  23 

  

Počet tried: 6 

Počet oddelení ŠKD: 4 

 

V roku 2021 školu navštevovalo 18 žiakov. V septembri 2021 škola prijala 5 nových 

detí do prípravného a prvého  ročníka. 2 žiaci prestúpili do školy do druhého ročníka. 

  

Aktivity školy 2021: 

• Starostlivosť o zvieratká – vyrábanie krmiva pre vtáčiky (DV) 

• Súťaž v stavaní snehuliakov ( DV) 



 

 

 

• Jarné upratovanie – úprava okolia domu (DV) 

• Maľovanie veľkonočných vajíčok ( DV) 

• Poznávanie prírody – turistika 

• Deň matiek – program pre mamičky a babičky 

• Deň detí – aktivity pre deti , diskotéka 

• Športová olympiáda v exteriéri školy 

• Deň plný hier – opekačka na Brezine 

• Koncoročný výlet na „Ostrov v Trenčíne“ 

• Šarkaniáda s deťmi – púšťanie vyrobených šarkanov 

• Projektové vyučovanie - Deň mlieka 

• Svetový deň zdravej výživy – ovocie, zelenina na desiatu 

• Zber jesenných plodov a ich ochutnávka 

• Mikuláš v škole 

• Vianočné tvorivé dielne 

  

 

Projekty Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom  v roku 2021 

 

Cez projekty a granty sa snažíme rozširovať a skvalitňovať svoje služby, získavať 

finančné prostriedky na nákup špeciálnych edukačných pomôcok, ktoré sú potrebné 

na efektívne vzdelávanie a výchovu detí s PAS. Vďaka tomu je možné vybaviť školu 

tak, aby deti napredovali v osvojovali si vedomosti, zručnosti a návyky, dostali 

kvalitnú výchovu, terapie a vzdelávanie, na ktoré majú právo a ktoré vzhľadom na 

svoju diagnózu autizmu potrebujú. 

Mesto Trenčín 

Dotácia na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 

Názov projektu: Tablety pre žiakov s autizmom / zabezpečenie tabletov pre žiakov 

 



 

 

 

Nadácia Pontis: 

Nadačný fond DM drogerie markt 

- dotácia na nájom priestorov školy 

Projekt TSK Trenčín 

Doprajme deťom s autizmom aktivity aj počas koronakrízy 

- zabezpečenie a vybavenie Snoezelen miestnosti a priestorov pre mimoškol-

ské aktivity 

Nadácia SPP  

Grantový program OPORA 2021 

- Stacionárny bicykel / športové aktivity 

Nadácia SPPravmeTo 

Hipoterapia pre žiakov s autizmom / zabezpečenie návštev hipoterapie 

 

Ďakujeme 

organizáciám, firmám, sponzorom a orgánom samosprávy a mesta za 

podporu a spoluprácu, médiám za mediálnu podporu, všetkým, ktorí združeniu 

prispeli dvomi percentami z dane, odborníkom, dobrovoľníkom a rodičom detí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 
 
 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 
 
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nezisková organizácia  
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z účtovníctva. Účtovnú závierku 
neziskovej účtovnej jednotky  tvoria účtovné výkazy  -Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. 
Nezisková organizácia podala za rok 2021  daňové  priznanie dani z príjmov právnických osôb, 
v ktorom vyčíslila kladný hospodársky výsledok vo výške 34 149,35 EUR. 

 
Prehľad rozsahu výnosov a nákladov v členení podľa zdrojov 
Druh výnosu Suma 
Tržby z predaja služieb 0,00 

Zákonné poplatky 0,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 33 031,16 

Prijaté príspevky od iných organizácii 4 020,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 

Dotácie na projekty 274 028,60 

Úroky 0,00                                 

Iné ostatné výnosy 0,00 

Spolu výnosy 311 079,76 
 
Druh nákladu Suma 
Spotreba materiálu 21 784,94 

Spotreba energie 0,00 

Opravy a udržiavanie 0,00 

Cestovné 2 671,69 

Náklady na reprezentáciu 811,94 

Ostatné služby 21 611,04 

Mzdové náklady 167 254,56 

Zákonné SP a ZP 58 296,71 

Ostatné sociálne poistenie              0,00 

Zákonné sociálne náklady 3 431,32 

Ostatné dane a poplatky     5,00 

Zmluvné pokuty a penále 30,00 

Osobitné náklady 82,87 

Iné ostatné náklady 117,00 

Odpisy 833,34 

Úroky 0,00 

Náklady celkom 276 930,41 

 



 

 

 

 
Stav a pohyb majetku a záväzkov 
Aktíva 

Údaje o majetku v € 

 Stav k 01.01.2021 Zníženie Zvýšenie Stav k 31.12.2021 

Samost.hnut.veci 0        +19 166,66        19 166,66 

Zúčt.so SP a zdrav.poisť. 3,62 -3,62  0,00 

Daňové pohľadávky 1,23 -1,23  0,00 

Iné pohľadávky 2 837,18 -2 837,18   

Peniaze 36,56  +113,29 149,85 

Ceniny     

Bežné účty 9 473,96  +19 710,22 29 184,18 

Pohľadávky voči  
zdrav.poisťovni 

    

Náklady budúcich období   +803,63 803,63 

     
Aktíva spolu 12 352,55 -2 842,03   +39 793,80         49 304,32 

Pasíva 

Údaje o vlastných a cudzích zdrojoch v € 

 Stav k 01.01.2021 Stav k 31.12.2021 

Vlastné zdroje spolu: 8 813,58 42 962,93 

Nevysporiadaný  VH minulých rokov  0,00 8 813,58 

VH za bežné obdobie  8 813,58 34 149,35 

Cudzie zdroje spolu: 3 538,97 7 701,39 

Rezervy 3 232,62 6 440,22 

Dlhodobé záväzky –záväzky zo SF 198,35 949,38 

Krátkodobé záväzky: 108,00 311,79 

-z obchodného styku 108,00 54,00 

-voči zamestnancom 0,00 175,54 

-voči inštitúciám SP a ZP 0,00 0,00 

-daňové záväzky 0,00 82,25 

-prečerpanie BÚ 0,00 0,00 

Výnosy budúcich období 0,00 -1 360,00 

Pasíva spolu 12 352,55 49 304,32 



 

 

 

 

Prílohy:  

 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 

k 31.12.2021 (Úč NUJ) 

- Súvaha k 31.12.2021 (Úč NUJ 1-01) 
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 (Úč NUJ 2-01) 
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2021 (Úč NUJ 3-01) 
 
 

 
 
Trenčíne, dňa 10.05.2022 

 

 

 

 

 

 

                

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

    Mgr. Helena Vlnková                                                         Mgr. Lenka Valisková 

      zriaďovateľka školy                                                                riaditeľka školy                             

 

 


