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Materská škola, SNP 1, 05361 Spišské Vlachy 

Okres: Spišská Nová Ves 

Školský úrad: Margecany 

Telefón MŠ: 053/ 4495 118, 0911 481 067 

e- mail:ms.spisskevlachy@gmail.com 

Webové sídlo: www.ms.spisskevlachy, informácie aj na stránke zriaďovateľa   

www.mestospisskevlachy 

 

Zriaďovateľ MŠ: Mesto Spišské Vlachy 

Telefón 053 4495 205, fax: 053 4495 306, e-mail: primator@spisskevlachy.sk 

 

Správa  o  výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2018/ 2019 
Vedúci zamestnanci: 

Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka MŠ 

Bc. Alžbeta Sirková, zástupkyňa riaditeľky MŠ 

Zuzana Čurillová, vedúca ŠJ 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

 

V MŠ pracuje 11 -  členná Rada školy, 10 -členná Pedagogická rada a 10  - členné Vnútroškolské 

metodické združenie.  

Členmi PR sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. PR zvoláva riaditeľka školy  podľa 

plánu zasadnutí, alebo mimoriadne podľa okolností. Členovia PR sa riadia Rokovacím poriadkom 

PR Konkrétny priebeh rokovaní a riešenie pedagogických otázok je zaznamenaný v zápisniciach z 

PR, ktoré obsahujú prijaté uznesenia z rokovaní a ich hodnotenie. 

Pri MŠ pôsobí  OZ RZ Zrod, ktorého členmi sú rodičia a priatelia školy. Rodičia majú v každej 

triede zvoleného triedneho dôverníka. Triedni dôverníci úzko spolupracujú s  výborom RZ.  Výbor  

RZ OZ Zrod je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov detí MŠ. RZ pomáhalo riešiť 

organizovanie mimoškolských aktivít a schvaľovalo využitie finančných prostriedkov rodičovskej 

rady. Rodičovské združenie organizovalo plenárne zasadnutie  na začiatku školského roka 

(2.10.2018), je zaregistrované ako príjemca 2% z odvedených daní. 

 

Členovia rady školy: 

Meno a priezvisko  Funkcia   Zvolený / delegovaný / za 

 

Ing. arch. Čurilla Martin člen    rodičia 

Čurillová Zuzana  člen    prevádzkoví zamestnanci 

Ferenčáková Renáta  člen    delegovaná MsZ 

JuDr. Kandrik Stanislav člen    delegovaný MsZ 

Mgr. Viera Kožárová  podpredseda   pedagogickí zamestnanci 

Ludrovský Peter  člen    rodičia 

PaedDrSatmáryová Marcela člen    delegovaná MsZ 

Mária Semanová  predseda   pedagogickí zamestnanci 

Ing.Suchý Ivan   člen    delegovaný MsZ 
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Ing. Veselá Katarína  člen    rodičia 

Želinská Lucia   člen    rodičia 

 

 

Štatistické údaje o materskej škole k 30. 6. 2019: 

- výchovná starostlivosť:      celodenná 

- právna subjektivita MŠ:         áno 

- elokované pracoviská MŠ:     áno  

- celkový počet tried v MŠ:      5                        

- celkový počet detí v MŠ:       89,  II. polrok 92 

- počet dvojročných detí:           10 

- počet 3-4 ročných detí:          25 

- počet 4-5 ročných detí:       24 

- počet 5-6 ročných detí:              33 

- počet rómskych detí:            0 

- počet detí zo SZP:       0 

- počet detí v hmotnej núdzi      0 

- počet špeciálnych tried:           0                          

- počet integrovaných detí:        0 

- počet detí  končiacich predšk.  prípravu, nástup do ZŠ 26 

- počet detí s odkladom  povinnej školskej dochádzky:  2 

- predčasne zaškolené deti:      0 

 

Zamestnanci školy:       

 

- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy- fyzický stav: 10    prepočítaný stav: 10 

- počet asistentov učiteľa v MŠ: 0 

- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

- študujúci za účelom zvýšenia kvalifikácie:0 

- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ- fyzický stav: 10  prepočítaný stav: 9,00  

 

Prehľad o dochádzke detí do MŠ: 

 

- priemerná dochádzka detí v hodnotenom školskom roku je 74,21 %, čo je o 3,21% lepší priemer 

ako v predchádzajúcom školskom roku.  

     

- počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ: 0 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 

 

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 1 

 

b) na kontinuálnom  vzdelávaní: 5 

 

c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia: 3 

 

d) počet pedagógov, ktorí dosiahli prvú atestáciu: 1 

 

e) príprava vedúcich pedagogických. zamestnancov: 1, inovačné funkčné: 1 
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Učiteľky v rámci individuálneho vzdelávania preštudovali viaceré odborné publikácie: 

 

odborné časopisy: Naša škola, Predškolská výchova, Manažment školy 

➢  metodické materiály, vyhlášky, smernice, POP  

➢  Zákon NR SR o výchove a vzdelávaní č. 245 / 2008 Z. z.  

➢  Zákon NR SR o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138 / 2019  

➢ Uplatnenie digitálnych technológií naprieč vzdelávacími oblasťami ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie  v MŠ 

 

Údaje o aktivitách školy 

 

1. V zmysle POP MŠ sme počas školského roka intenzívne zvyšovali svoje odborné a právne 

vedomie. V edukácii sme postupovali podľa  Inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu a Školského vzdelávacieho programu Šťastný štvorlístok. Systematicky sme sa 

venovali problematike evalvácie a autoevalvácie, výberu výkonových štandardov podľa 

úrovní, zvyšovaniu predčitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením a analyzovali sme 

skúsenosti a poznatky z praxe na zasadnutiach pedagogických rád a  vnútroškolského 

metodického združenia. Rešpektovanie individuálnych výchovno- vzdelávacích potrieb 

detí a ich momentálnych dispozícií bolo pozorované aj v hospitačnej činnosti riaditeľky 

a pomáhalo  zlepšovaniu výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

2. Vyvinuli sme maximálne úsilie pre zaškolenie čo najvyššieho počtu detí, o čom svedčí 

kladné vybavenie všetkých žiadostí o prijatie do MŠ. V auguste sme prijali dve deti zo 

zaniknutej MŠ v Žehre, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

 

3. V oblasti prípravy detí na vstup do ZŠ sme zrealizovali  veľa spoločných aktivít: tradičná 

spoločná pedagogická porada učiteliek primárneho vzdelávania a učiteliek 5-6 ročných 

detí z MŠ, návšteva detí v prvých triedach obidvoch základných škôl, v ZUŠ, v školskom 

klube a v telocvični. 

V ZŠ Komenského 6 sme absolvovali aktivity s názvom Škola volá, Kto chce zdravý byť 

– musí preto niečo urobiť! 

V Cirkevnej spojenej škole sv. Jána Krstiteľa v oddelení ZUŠ sa zúčastnili na hodine 

výtvarného odboru s názvom Svet očami detí, kde si deti vyskúšali praktické výtvarné 

zručnosti.  

S hrou na hudobné nástroje sa oboznámili na výchovnom koncerte pod názvom Čaro 

hudby.  

Konala sa návšteva 1. ročníka pod názvom O rok budem prvákom. 

Pod vedením vychovávateliek školských klubov ZŠ absolvovali so žiakmi primárneho 

vzdelávania motivované športové podujatia. S názvom Kamaráti poďte k nám.  

Zapájali sme sa do akcií organizovaných CVČ Spišské Vlachy, napr. Gaštanko 2018 

- v zbere gaštanov, výstava – Krehká krása kraslíc, Čaro jesene, Vianočné trhy. 

 

Táto bohatá spolupráca medzi školami umožňuje deťom reálne zažiť prácu  v základnej 

škole a spoznávať materiálne i sociálne prostredie našich základných škôl.  
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4. Pri diagnostike detí a individuálnom prístupe k deťom sme využívali odborné poradenstvo 

formou depistáže prostredníctvom Súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva Jablonov 165. Individuálne rodičia podľa potreby súkromne spolupracovali 

s rôznymi logopédmi zo Spišskej Novej Vsi, z Popradu a Levoče. Našu materskú školu 

pravidelne navštevujú logopedičky Súkromného centra špeciálno – pedagogického 

poradenstva, Jablonov 165 a pracujú s deťmi individuálne v oblasti nápravy reči 

na pravidelných sedeniach. 

 

5. Hodnotným podujatím bol program pri príležitosti mesiaca úcty k starším s názvom 

Tvoríme z listov. Pozvaní starí rodičia si s deťmi pripravili dekorácie a jesenné výtvory, 

ktorými potom okrášlili priestory šatní. Deti predviedli starým rodičom pripravený 

kultúrny program a potešili ich vlastnoručne vyrobeným darčekom. 

 

6. Deň materských škôl sme oslávili netradične pochodom s balónmi, ktoré sme po podujatí 

vypustili na oblohu. Podujatie sa konalo dňa 5.11.2018 a medzi verejnosťou sme dosiahli 

kladný ohlas Sprievod bol odkazom pre verejnosť, že ako inštitúcia plníme dôležitú úlohu 

pri výchove detí a mládeže. 

 

7. Vianočné vystúpenie v kinosále mesta pre verejnosť pripravili deti 5. triedy so svojimi 

učiteľkami. Školské vianočné besiedky boli realizované v jednotlivých  triedach a niesli sa 

v príjemnej predvianočnej atmosfére s hodnotnými kultúrnymi programami. 

 

8. Pedagogickí zamestnanci ukázali svoju tvorivosť a výtvarné nápady účasťou na 

Vianočných troch v meste, kde ponúkali svoje výrobky vytvorené v praxi. 

 

9. 23.01.2019 sme pozvali do sály KD profesionálne divadlo Crocus, ktoré deťom predviedlo 

divadelné predstavenie  Kúzelný Fénix. Kladne hodnotíme využitie sály KD na uvedené 

podujatie, v ktorej mali deti komorné prostredie ktoré znásobilo zážitok z vystúpenia 

profesionálnych hercov. 

 

10. Deti V. triedy sa zúčastnili v sprievode svojej triednej učiteľky súťaže zameranej na 

logické myslenie s názvom Tangramiáda. Súťaž sa konala v Prakovciach, zúčastnené deti 

boli odmenené diplomami.  

 

11. Vzhľadom k tomu, že naša MŠ má zameranie na oživovanie ľudových tradícií, vo 

fašiangovom období sa konalo podujatie „Fašiangy v kroji“, ktorého súčasťou bol spev 

ľudových piesní sprevádzaných na hudobných nástrojoch prostredníctvom rodičov, starých 

rodičov a súrodencov našich detí. 

 

12. Školské oslavy Dňa matiek sa konali v komfortnom prostredí sály KD v Spišských 

Vlachoch za prítomností početného množstva zúčastnených hostí. Každá trieda predstavila 

vlastný program a spoločne sme vytvorili podujatie, ktoré bolo kladne hodnotené rodičmi 

aj ostatnými hosťami. Ozvučenie podujatia realizovala riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Suchá 

v rámci aktívnej spolupráce MŠ a CVČ. 
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13. Učiteľky a deti 5. triedy vystúpili na mestských oslavách Dňa matiek s pútavým 

kultúrnym programom.. Predstavenie predškolákov malo veľký úspech u divákov. 

14. Druhý ročník tradičného Majálesu sa konal dňa 31.05.2019 v domácom prostredí školskej 

záhrady SNP 1. Rodičia a deti prežili krásne odpoludnie pri tradíciách s ľudovou hudbou, 

pri športových aktivitách v súťažiach deti a rodičia. Spestrením programu bola tombola. 

Cenami prispeli darcovia a priaznivci MŠ, za čo im srdečne ďakujeme. 

 

15. Priebeh osláv MDD bol situovaný v športovom duchu na Zahure, kde nechýbali súťaže, 

hry a turistická prechádzka v prekrásnom prostredí. Na mestskej chate deti dostali chutný 

guláš, ktorý im pripravili zamestnanci školskej jedálne. Podujatia sa zúčastnili 4 triedy 

MŠ. 

 

16. V ten istý deň deti V .triedy s rodičmi absolvovali spoločný výlet na Donovaly do detského  

mestečka Habakuky. Podujatie bolo organizované učiteľkami V .triedy  a malo kladný 

ohlas medzi rodičmi. 

 

17. V júni sme v oblasti dopravnej výchovy pracovali na projekte Detský vodičák 

v spolupráci so Spojenou internátnou školou, ktorá nám poskytla priestory dopravného 

ihriska.  Na makete dopravného ihriska si deti vyskúšali jazdu zručnosti na bicykloch, 

kolobežkách aj ako chodci, po praktickej a teoretickej skúške dostali  preukazy cyklistu 

a diplom. Celá akcia prebiehala v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Spišských 

Vlachoch, s ktorým aktívne spolupracujeme na úspešnom plnení úloh z dopravnej výchovy 

detí. 

 

18. Školská jedáleň je zapojená do mliečneho programu aj do projektu školské ovocie. 

 

19. Materská škola  je aktívnym členom Klubu zdravých materských škôl. V MŠ pravidelne 

sledujeme výšku a váhu detí. Merania boli vykonané na začiatku školského roka, 

potom každé tri mesiace a na konci školského roka boli vyhodnocované. Aktivita má za 

cieľ predchádzať obezite a viesť detí k zdravému životnému štýlu. V každom ročnom 

období deti absolvovali turistickú vychádzku do blízkej prírody, okrem denných  

pohybových aktivít v MŠ pri pobyte vonku absolvovali aj celoškolské akcie - šarkaniádu, 

sánkovačku, deň na ľade, mestské športové hry.  

 

20. V spolupráci s DHZ Spišské Vlachy sa uskutočnili hasičské športové hry pre každú triedu 

osobitne s dôrazom na vekové odlišnosti detí. Deti sa hasičom odmenili kresbami, ktoré 

boli súčasťou výstavy pod záštitou DHZ v meste spišské Vlachy. Z celého podujatia ostali 

deťom nezabudnuteľné zážitky. 

 

21. Predškoláci absolvovali športové hry na Zahure, kde si vyskúšali svoje športové nadanie 

a zasúťažili si medzi sebou.  

 

22. Deti, ktoré odchádzali do 1.ročníka si dokázali, že sú na školu pripravení a že sú odvážni 

v akcii konanej pod názvom Noc odvahy. Pobytom v noci v MŠ bez rodičov dokázali, že 

sú zrelí a pripravení na školu a neboja sa ostať bez rodičov so svojimi učiteľkami ani 
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v noci. 

 

23. Záver školského roka bol v znamení rozlúčky s budúcimi prvákmi formou záhradnej 

slávnosti, na ktorej sa deti predstavili pestrým programom a dokázali, že sú dobre 

pripravené na vstup do základnej školy. RZ usilovnosť detí odmenilo pozornosťou vo 

forme spomienkových darčekov. Rovnako peknými spomienkovými darčekmi pre deti 

prispel aj zriaďovateľ MŠ Mesto Spišské Vlachy.  

 

24. Deti zo Spojenej školy internátnej si pre nás pripravili divadelné predstavenie: Pytačky 

z Knihy Ľ. Podjavorínskej Čin-Čin. 

 

25. Za realizáciu súťažnej obvodnej prehliadky s názvom Dorotka nám ochorela a za 

dlhoročnú spoluprácu so Slovenským červeným krížom bola naša MŠ pozvaná na 

slávnostné oceňovanie  pri príležitosti 100-tého výročia červeného kríža, ktoré sa konalo 

v Gelnici. 

 

26. Predškoláci sa so svojim tablom pochválili v uliciach mesta spoločným putovaním 

sprevádzaným spevom krásnych rozlúčkových piesní. 

 

27. V  súlade s Národným programom duševného zdravia snažili sme sa deťom vytvárať čo 

najviac priestoru na hru. Najviac sme sa sústreďovali na zážitkové učenie. Zrealizovali 

sme niekoľko tematických celoškolských vzdelávacích projektov, ktoré sú rozpracované 

v mesačných plánoch akcií. 

 

28. V hodnotenom školskom roku sme poskytovali deťom krúžkovú činnosť v súlade so 

ŠkVP. Krúžok anglického jazyka „Angličtinárik“ bol realizovaný periodicky v stredu v 

popoludňajších hodinách po odpočinku detí externou lektorkou prostredníctvom CVČ 

Spišské Vlachy. 

 

a) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

 

V hodnotenom školskom roku nebola v MŠ vykonaná školská inšpekcia. 

 

b) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- kompetencie, ktoré väčšina učiteliek získala v oblasti IKT, zlepšila orientáciu učiteliek 

v odbornej problematike na internete, získali lepšiu rozhľadenosť, inšpiráciu k novým 

formám a metódam práce, čo sa pozitívne odráža v práci s deťmi vo všetkých oblastiach 

 

- snažíme sa o zvýšenie úrovne vedenia pedagogickej dokumentácie, učiteľky pracujú v 

programoch Word, v Excel, v Power point, komunikujú cez internet, čo zabezpečuje 

pružnejšie pracovné tempo 

 

- všetky učiteľky využívajú edukačný softvér Zborovňa, kde uverejňujú aj vlastné námety na 

edukačnú prácu s deťmi 
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- takmer všetky učiteľky využívajú elektronické didaktické pomôcky, didaktickú techniku, 

pracujú s deťmi na počítačoch s edukačnými softvérmi, sú členkami elektronickej 

aplikácie „Zborovňa“ cez projekt Komenský, čo zefektívňuje ich prácu. Využívajú portál 

Zvedavé slniečka, ktorý svojimi námetmi prispieva k zážitkovému učeniu 

 

- využívajú fotodokumentáciu edukačného procesu k diagnostikovaniu 

 

- bohaté možnosti zážitkového učenia detí vyplývajúce z množstva akcií v spolupráci s 

rôznymi výchovnými aj inými  inštitúciami v meste i mimo neho:  základné školy, ZUŠ, 

Obvodné oddelenie policajného zboru, Dobrovoľný hasičský zbor, Mestská knižnica, 

Mestská galéria, Spojená internátna škola, Detský domov, Klub dôchodcov, miestni 

podnikatelia, CVČ Spišské Vlachy, Centrum pedagogického poradenstva a prevencie 

v Spišskej Novej Vsi, Múzeum Spiša v Levoči, Múzeum v Spišskej Novej Vsi  a. i. 

 

- aktívny záujem učiteliek o odborné vzdelávanie a následne aplikácia študijných výsledkov 

v praxi 

 

- dobrá spolupráca vedenia MŠ a Vnútroškolského metodického združenia 

 

- upevňovanie a rozvíjanie regionálnych i národných tradícií 

 

- vedenie odbornej praxe študentiek SŠ a VŠ – v hodnotenom školskom roku sme odborne 

pripravovali 5 študentiek prostredníctvom súvislej praxe. 

 

- spolupráca v oblasti zamestnanosti s ÚPSVa R Spišská Nová Ves – dobrovoľnícka služba, 

absolventská prax, mentorované zapracovanie, reštart a iné projekty z programu Ľudské 

zdroje. 

 

c) údaje o projektoch, do ktorých je MŠ prihlásená: 

- projekt Otvorená škola 

- projekt Zdravá škola 

- projekt Školské mlieko 

- projekt Školské ovocie 

- projekt Veselé zúbky 

- projekt Buppi 

- výtvarné projekty:  Dúhový kolotoč, Zápalky v rukách detí, Žitnoostrovské pastelky, 

Vesmír očami detí, Svet okolo nás, Klnka - klnka 

 

d) oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

Nedostatky z predchádzajúcich školských rokov sa potupne eliminujú. Za prioritný 

nedostatok považujeme vzhľad vonkajšej fasády v MŠ SNP 1,  havarijný stav strechy MŠ SNP 

38 a dokončenie výmeny okien v zadnej časti budovy SNP 38. Pre realizáciu uvedených prác 

je potrebné navýšiť rozpočet, pretože v pridelenom rozpočte nie je položka na odstránenie 

nevyhovujúceho stavu. 
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Priestorové a materiálno - technické podmienky: 

Triedy boli doplnené edukačnými pomôckami. 

Zvýšili sme vybavenosť školskej jedálne potrebným kuchynským riadom, novou umývačkou 

riadu,  nerezových stolov a pultov na prípravu jedál. 

V školských záhradách prebehla rekonštrukcia preliezačiek, šmykľaviek, hojdačiek 

a pieskovísk vrátane náterov a výmeny opotrebovaných častí.  

Prebehla demontáž preliezačky so šmýkľavkou v záhrade MŠ SNP 1, ktorá nezodpovedala 

bezpečnostným podmienkam, tiež mostík z dreva bol demontovaný 

Došlo k oprave plota záhrady v MŠ SNP 38. 

Počas letných prázdnin sme zrealizovali vymaľovanie  priestorov triedy na prízemí v MŠ SNP 

1 a umyvárne. 

Pre ekonomický úsek a vedúcu školskej jedálne sme vymenili zastaralú  výpočtovú techniku 

(PC s príslušenstvom a tlačiareň) za novú, vyhovujúcu. 

Vytvorili sme nové skladové priestory pre učiteľky vybavené regálmi z mestskej knižnice. 

Uvoľnili a upratali sme povalu v MŠ SNP 1, v rámci opatrenia udeleného protipožiarnou 

kontrolou zo dňa 10.04.2019. 

  

Nevyhovujúci materiálno - technický stav, ktorý je potrebné riešiť: 

 

- zabezpečiť zateplenie a fasády obidvoch budov materskej školy 

- zabezpečiť lavičky a záhradné zariadenie (altánok, hojdačky, resp. iné), do školskej 

záhrady v budove SNP č.38,  

- zabezpečiť sprchovacie kúty v obidvoch budovách MŠ 

- zariadiť kancelársky nábytok pre pedagógov, 

- zakúpiť notebook k interaktívnej tabuli v budove SNP 1, 

- v triede na prízemí budovy SNP 1 riešiť úpravu  podlahy, 

- v správe o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení technik 

odporúča riešiť rekonštrukciu elektroinštalácií v budove SNP 38, 

- vytvoriť na web stránke školy záložku na zverejňovanie fotografií vo fotogalérii 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení edukácie.  

 

Dotácie zo schváleného rozpočtu mesta  mesačným  transferom zabezpečuje zriaďovateľ  

Mesto Spišské Vlachy. Z vlastných príjmov MŠ v hodnotenom školskom roku MŠ získala čiastku 

6 936,37 eur, a to z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského zariadenia (školné). Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie hračiek, učebných 

pomôcok, výtvarného materiálu a na prevádzkové  náklady. Výška školného na jedno dieťa 

predstavovala sumu 11,70 eur, v súlade s VZN č.4/2015 s účinnosťou od 01.09.2015. 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 

jeho vyhodnotenie: 

V práci MŠ sa prioritne zameriavame na dodržiavanie rodinnej atmosféry, kde dieťa i rodič 

môžu denne nájsť oázu pokoja, poriadku a pochopenia, čím chceme vypestovať v deťoch dôveru 

v seba a v dobro a pochopenie uvedomelého dodržiavania pravidiel pre všetkých 

zainteresovaných. Dieťa, rodič aj učiteľ sú tu rešpektovaní ako individualita, no aj ako členovia 
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tímu s právami, povinnosťami a spoluzodpovednosťou za celok.  

 

Ciele pre tento školský rok boli: 

• Profiláciu školy zamerať na upevňovanie ľudových tradícií, prvkov projektu Zdravá škola,  

Otvorená škola a Environmentálna výchova 

(celoškolské akcie Od Ondreja do Troch kráľov, Fašiangy –Turíce - krojované spievanky, 

Stavanie mája, Vynášanie Moreny, Pasenie husí, nácvik ľudových tancov a i. ) 

• Budovať imidž školy (vystúpenia v rámci mestských podujatí - pre seniorov, vystúpenie na  

slávnosti Deň včelárov, MDD, Deň matiek. články do mestského občasníka, fotogaléria na 

webovom sídle MŠ)   

• Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodiny, širokej miestnej komunity a zriaďovateľa. 

( zdokumentované v mesačných plánoch akcií školy) 

• Vytvárať vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky. V personálnej oblasti  

sústavne zvyšovať odbornosť pedagogických zamestnancov formou ďalšieho vzdelávania.  

 

Stanovené ciele koncepčného zámeru rozvoja školy boli systematicky plnené v dennom 

výchovno – vzdelávacom  procese a najviac konkrétne cielenými aktivitami, ktoré boli 

zakomponované v mesačných plánoch akcií. Tieto sme priebežne vyhodnocovali na 

pedagogických poradách a zasadnutiach Vnútroškolského metodického združenia. Väčšina cieľov 

bola splnená, aktuálnosť mnohých pretrváva aj v ďalšom školskom roku. 

 

             Samosprávne orgány školy sú vedeniu školy nápomocné v  organizačnej a finančnej 

oblasti riadenia školy. 

 

 

 Táto správa bola prerokovaná a schválená Pedagogickou radou  dňa 28.08.2019. 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy  dňa: 3.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie RŠ: 

 Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, jej 

výsledkoch a podmienkach, nemá k správe žiadne pripomienky a akceptuje ju v plnom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mária Semanová 

                                                                             predsedníčka Rady školy 
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 Po prerokovaní a prijatí v Pedagogickej rade a Rade školy bez pripomienok predkladáme 

tento dokument v súlade s §5 ods.7 písm. f ) zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľovi materskej  školy 

na schválenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu predkladá:         Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka MŠ                                                    

  

           

 

V Spišských Vlachoch, dňa  17.10.2019   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa               Ľubomír Fifik 

           primátor 

 

Príloha: SWOT analýza 


