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Telefón MŠ: 053/ 4495 118, 0911 481 067
e- mail: ms.spisskevlachy@gmail.com
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Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
za školský rok 2020/ 2021
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 je zriadené 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 pomáha riešiť
organizovanie mimoškolských aktivít a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej
rady. Plenárne zasadnutie RZ OZ Zrod sa konalo dištančnou formou, rodičia boli iba písomnými
podkladmi oboznámení so základnými dokumentmi, školským poriadkom, plánom spolupráce a
stavom financií, pretože pandemická situácia nedovoľovala uskutočniť prezenčnú formu zasadnutia.
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Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený / delegovaný / za

Mária Semanová

predseda

pedagogickí zamestnanci

Želinská Lucia
Ing. Veselá Katarína
Mgr. Biroščáková Monika
Čurillová Zuzana
Ferenčáková Renáta
JuDr. Kandrik Stanislav

člen
člen
člen
člen
člen
člen

rodičia
rodičia
rodičia
prevádzkoví zamestnanci
delegovaná MsZ
delegovaný MsZ

Mgr. Viera Kožárová

zapisovateľ

pedagogickí zamestnanci

Ludrovský Peter

člen

rodičia

PaedDr. Satmáryová Marcela člen

delegovaná MsZ

Biroščák Milan

delegovaný MsZ

člen

Štatistické údaje o materskej škole k 30. 6. 2021:
- výchovná starostlivosť:
- právna subjektivita MŠ:
- elokované pracoviská MŠ:
- celkový počet tried v MŠ:
- celkový počet detí v MŠ:
- počet detí, kt. dosiahnutý vek je menej ako 3 roky
- počet detí ročník 2017
- počet detí ročník 2016
- počet detí ročník 2015
- počet detí ročník 2014
- počet rómskych detí:
- počet detí zo SZP:
- počet detí v hmotnej núdzi
- počet špeciálnych tried:
- počet integrovaných detí:
- počet detí končiacich predšk. prípravu, nástup do ZŠ
- počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky:
- predčasne zaškolené deti:
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Zamestnanci školy:
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy- fyzický stav: 10, prepočítaný stav: 9,5
- počet asistentov učiteľa v MŠ: 0
- študujúci za účelom zvýšenia kvalifikácie:0
- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ- fyzický stav: 9, prepočítaný stav: 8, 6
- počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ: 0
Prehľad o dochádzke detí do MŠ:
Priemerná dochádzka detí v hodnotenom školskom roku je 57,94 %. Nízke percento dochádzky je
odrazom pandemických opatrení, mimoriadného prerušenia prevádzky, prítomnosťou detí iba
z kritickej infraštruktúry, karanténou pri váskyte Cocid-19.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:
a) počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie: 1
b) počet zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní: 9
c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia:
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. a jeho zmeny
➢Zákon NR SR o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138 / 2019
Aktualizačné vzdelávanie obsahovalo témy:
➢ Pedagogická diagnostika. Obsah pedagogickej diagnostiky v MŠ.
➢ Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom
➢ Právne predpisy k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu a Najčastejšie otázky súvisiace
s povinným predprimárnym vzdelávaním
➢ Rozvíjanie grafomotoriky predškolákov.
➢ Folklór v MŠ II. – ľudová slovesnosť
Údaje o aktivitách školy
1. V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom sme 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, čítaniu s porozumením a analyzovali sme
skúsenosti a poznatky z praxe na zasadnutiach pedagogických rád a metodického združenia.
Rešpektovanie individuálnych výchovno- vzdelávacích potrieb detí a ich momentálnych
dispozícií bolo monitorované aj v hospitačnej činnosti riaditeľky a pomáhalo k 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.
3. Pri diagnostike detí a individuálnom prístupe k deťom sme využívali odborné poradenstvo
prostredníctvom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Jablonov 165.
Depistáž pripravenosti detí na školu v hodnotenom školskom roku bola na žiadosť zákonných
zástupcov vykonaná v mesiaci máj 2021. Individuálne a podľa potreby rodičia
spolupracovali s klinickými logopédmi v Spišskej Novej Vsi. 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.
4. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia sme minimalizovali vstup verejnosti na pôdu školy,
sa podujatia umožňujúce vstup pozvaných návštevníkov sa takmer nekonali. Tradičné
stretnutie so starými rodičmi sa neuskutočnilo. Deti vyrobili pri príležitosti mesiaca úcty
k starším darček, ktorý venovali svojim starým rodičom, rovnako aj oslavy Dňa matiek sme
realizovali zhotovením darčeka a básňou pre mamu, nie realizáciou osláv.
5. Deň materských škôl (4. november) si každá trieda pripomenula pohybovou hrou na
školskom dvore. Nekonal sa tradičný balónový sprievod mestom.

6. 6.12.2020 nás v našej MŠ navštívil Mikuláš. Deti boli obdarované hračkami od poslancov
mestského zastupiteľstva a od rodičov prostredníctvom RZ OZ Zrod.
7. Vianočná besiedka sa kvôli epidemiologickým opatreniam nekonala. Učiteľky vo svojich
triedach nahrali krátke video s vianočným pozdravom pre rodičov.
8. 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.
9. Deti v triede predškolákov boli zapojení do overovania logického myslenia – Logická
olympiáda, v ktorej mnohí dosiahli výborné výsledky.
10. Materská škola je aktívne zapojená do projektu Recyklohry.
11. Školská jedáleň je zapojená do mliečneho programu aj do projektu školské ovocie.
12. 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 zamerané na pohyb v prírode:
šarkaniáda, sánkovačka, turistická vychádzka s rodičmi – ( V. trieda – jún)
13. 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 OZ Zrod usilovnosť detí odmenilo pozornosťou vo forme
spomienkových darčekov. Podujatie sa konalo na školskom dvore SNP 1, s ohľadom na
dodržiavanie platných opatrení na ochranu pred Covid-19.
14. Predškoláci svoje tablo odniesli spoločne do výkladu v meste, aby verejnosti oznámili, že od
septembra sa stanú prvákmi. Sprievod bol poznačený malými obmedzeniami, realizovali
sme ho s malým počtom rodičov bez tradičného sprievodu verejnosti a spevu piesní.
15. 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.
16. Zúčastnili sme sa projektu „Medzinárodný deň hier“ v školskej záhrade. Každá trieda si
pripravila zaujímavú pohybovú aktivitu, pri ktorej sa postupne vystriedali všetky deti.
Zdokumentované podujatie sme odoslali svetovej organizácii pre predškolskú výchovu
OMEP, ktorá bola gestorom podujatia.

17. 01.06. 2021 všetky deti oslávili sviatok MDD na mestskej chate – ZAHURA, pohybovými
hrami, turistickou vychádzkou, dobrým gulášom, piknikom a odmenené boli darčekom.
18. Ostatné aktivity, ktoré sme mali plánované organizovať neboli realizované z dôvodu opatrení
súvisiacimi s epidémiou Covid -19.
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.
Počas dištančného vyučovania si osvojili portály
-

všetky učiteľky využívajú edukačný softvér Zborovňa, kde uverejňujú aj vlastné námety na
edukačnú prácu s deťmi

-

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

-

učiteľky využívajú portál Zvedavé slniečka, ktorý svojimi námetmi prispieva k zážitkovému
učeniu

-

pracujú s didaktickým materiálom Svet škôlkara, ktorý je rozpracovaný v súlade so ŠVP

-

využívajú fotodokumentáciu edukačného procesu k diagnostikovaniu

-

v ponuke máme bohaté možnosti zážitkového učenia detí vyplývajúce z podujatí konaných
v rámci možností 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, CVČ Spišské Vlachy, Centrum pedagogického poradenstva a prevencie
v Spišskej Novej Vsi, Múzeum Spiša v Levoči, Múzeum v Spišskej Novej Vsi a. i.

-

aktívny je záujem učiteliek o odborné vzdelávanie a následne aplikácia študijných
výsledkov v praxi

-

dosahujeme dobré výsledky v spolupráci vedenia MŠ a Vnútroškolského metodického
združenia

-

na nadštandardnej úrovni realizujeme upevňovanie a rozvíjanie regionálnych i národných
tradícií

-

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

pripravovali 2 študentky prostredníctvom súvislej praxe.
c) údaje o projektoch, do ktorých je MŠ prihlásená:
- projekt Otvorená škola
- projekt Zdravá škola
- projekt Školské mlieko
- projekt Školské ovocie
- projekt Recyklohry
- výtvarné projekty. Svet očami detí
Ľubovnianske osvetové stredisko: Jeden deň s mojou obľúbenou
rozprávkovou postavičkou
Facebook: Vločka
Časopis vrabček: Farebná noc
Polícia SR - Košický kraj : Pomáhať a chrániť
Dobrovoľný hasičský zbor - kresba
Zapojené deti do projektu boli odmenené diplomom alebo inými oceneniami.
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.
V auguste 2021 sa začali práce na realizácii projektu Novostavba materskej školy v meste
Spišské Vlachy. Po ukončení jej výstavby budú eliminované všetky nedostatky v materiálnotechnickom zabezpečení terajšej prevádzky v zastaralých budovách. Otvorením novej materskej
školy bude celý jej proces prebiehať v moderných, účelových a nezávadných priestoroch.
Súčasťou projektu je aj vybavenosť školského dvora novými prvkami, pieskoviskom
a záhradným domčekom.
Priestorové a materiálno - technické podmienky:
Triedy sme doplnili edukačnými pomôckami. Umyvárne v obidvoch budovách a ostatné
priestory pri umývadlách sme vybavili zásobníkmi na papierové utierky.
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,
- vylepšiť vybavenosť tried o kvalitnejšiu PC techniku – notebooky pre prácu učiteliek,
- 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,
- zariadiť maľovanie strechy v budove SNP 38,
- zabezpečiť výmenu okien v zadnej časti budovy SNP 38,
- nahradiť novými záhradnými prvkami (šmýkalky, prelizačky, hojdačky)tie, ktoré boli
odstránené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.

Uvádzané nedostatky nebude potrebné riešiť, ak sa ukončí novostavba a obidve prevádzky
budú v nových priestoroch.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení edukácie:
Dotácie zo schváleného rozpočtu mesta mesačným transferom zabezpečuje zriaďovateľ
Mesto Spišské Vlachy. Z vlastných príjmov do rozpočtu MŠ pribudlo 7 748,- 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 zvýšené prevádzkové náklady spojené s vyššími nárokmi na dezinfekciu a čistenie
priestorov počas pandémie. Výška školného na jedno dieťa predstavovala sumu 15 eur, v súlade
s platným VZN Mesta Spišské Vlachy.
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 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, Recyklohry
(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. článkami 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.
• Zvládať zabezpečiť plynulú prevádzku v MŠ počas pandemického obdobia, dodržiavať
predpisy a nariadenia.
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. 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. V súčasnej dobe prebieha realizácia už schváleného projektu o výstavbu novej

materskej školy.
Táto správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 27.09.2021 a riaditeľka
MŠ ju predloží na vyjadrenie do Rady školy v termíne do 15..10.2021
Po prerokovaní a prijatí správy o VVČ v PR a RŠ bez pripomienok predkladáme tento
dokument v súlade s § 5 ods. 7 písm. f.) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľovi materskej školy na
schválenie

Správu predkladá:

V Spišských Vlachoch, dňa 30.09.2021

Prílohy:
1. SWOT analýza
2. Vyjadrenie Rady 3koly

Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka MŠ

