Vyhodnotenie
prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľa Strediska služieb škole
na rok 2018
Ukazovateľ 1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda z mimorozpočtových zdrojov
10 %
V roku 2018 boli vykonané nasledujúce práce a boli nadobudnuté nasledujúce zariadenia z
mimorozpočtových zdrojov za pomoci riaditeliek, sponzorstva, rodičov a personálu
materských škôl:
- Výstavba altánku pre deti a oprava strechy skladu hračiek - MŠ Széchenyiho – za pomoci
riaditeľky MŠ a sponzorstva rodičov /bezplatne/
- Výstavba pódia – MŠ Októbrová – iniciatíva riaditeľky MŠ a pomoci rodičov /bezplatne /
- Nové hračky na vonkajšie ihrisko – MŠ SNP – pomoc SOU Gyulu Szabóa 1 /bezplatne/
- Hračky, stoličky do každej triedy – MŠ Rybný trh – z 2 % daní
- Skrinky, záhradný domček a hračky – MŠ Ružový háj – z 2% daní
- Oprava vstupnej brány – MŠ Jesenského - pomoc podnikateľského subjektu /bezplatne/
- Vyriešenie problémov so zavlažovaním dvora – MŠ Komenského – za pomoci firmy
Municipal Real Estate s r.o. /bezplatne/
- Výstavba zavlažovacieho systému do predzáhradky – MŠ Benedeka Eleka – za pomoci p.
Ladislava Lelkesa /bezplatne/
- Inštalácia veľkokapacitnej umývačky riadu – MŠ nám. Priateľstva – nadbytočné zariadenie z
ZŠ Gyulu Szabóa /bezplatne/
Okrem horeuvedených skutočností, boli bezplatne opravené a revitalizované všetky vonkajšie
hračky na všetkých materských školách za pomoci firmy Municipal Real Estate Dunajská
Streda s.r.o
Ukazovateľ 2. Zapojenie sa Strediska služieb škole do nových projektov a ich úspešné
realizovanie
10 %
V Stredisku služieb škole sme na základe vlastnej skúsenosti z dobrého príkladu zo
zahraničia /Ménfőcsanak Győr/, vytvorili a finalizovali nový projekt zvyšovania telesnej
zdatnosti a zdravej pohybovej kultúry zorganizovaním prvej olympiády Materských škôl. Do
tejto súťaže zrealizovanej pomocou odborných trénerov sa zapojili všetky MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. Vzhľadom na úspešnosť projektu u detí
ako aj u rodičov sme sa rozhodli v ňom pokračovať aj v tomto školskom roku.
Ukazovateľ 3. Pravidelné údržba zelene a zabezpečenie čistoty na dvoroch materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
10 %
Údržba zelene sa vykonáva v spolupráci s firmou Municipal Real Estate Dunjská Streda s.r.o.
v dvojtýždenných intervaloch. V prípade potreby aj hustejšie
Čistota na dvoroch sa udržiava na dennej báze. V prípade potreby a podľa možností boli do
týchto prác zaradený aj aktivačný pracovníci. Tieto práce boli vykonané počas celého roku
2018 k spokojnosti detí, rodičov ako aj personálu MŠ.

Ukazovateľ 4. Konečný stav pohľadávok mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole znížiť o 20 % v porovnaní so stavom k 31.
12. 2017
10 %
Stav pohľadávok ku 31. 12. 2017 144 detí suma 2 548,73.Stav pohľadávok ku 31. 12. 2018 79 detí suma 1 084,55.Rozdiel v pohľadávkach 65 detí suma 1 464,18.Zníženie o 42%
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