
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov,
adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školy MŠ - elokované pracovisko ZŠ s MŠ A. Sládkoviča
Adresa školy Námestie A. Sládkoviča 399/2, 976 37 Hrochoť
Telefón 048/41 90 125, 0917 502 380
E-mail mshrochot@thr.sk
WWW stránka mshrochot.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Marian Medveď 048/41 90 112 0905 657 040 riaditel@zshrochot.sk
ZRŠ pre ZŠ Mgr. Zuzana Muchová 048/41 90 112 0907 609 290 muzuska@gmail.com
ZRŠ pre MŠ Mgr. Dana Lieblová 048/41 90 125 0917 502 380 mshrochot@thr.sk

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Vančová Henrieta
pedagogickí zamestnanci Müllerová Eva

Ing. Vrťová Viera
Berkyová Oľga
Ing. Pecník Ján
Rakyta Miroslav
Kováčiková Darina
Mgr. Galvánek Dobromil PhD.
Ing. Micháliková Ivana
Uhrecká Veronika
Fábová Martina

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne
číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov obec Hrochoť
Sídlo Námestie A. Sládkoviča 343/1
Telefón 048/419 01 60, 0907 813 897
E-mail hrochot@hrochot.sk



§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského
zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú
zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Ako poradné orgány ZRŠ pre MŠ je pedagogická rada a MZ, ktoré sa podieľajú na riadení
materskej školy.

Členky na svojich zasadnutiach prerokovali Školský poriadok, Plán vnútroškolskej kontroly,
podmienky prijímania detí do MŠ, Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov,

Sprievodcu školským rokom na príslušný školský rok, poradenskú a konzultačnú činnosť v MŠ.
Jednotlivé stretnutia boli zamerané aj na plnenie vlastných cieľov vyplývajúcich zo ŠkVP,
profilácie materskej školy.

Činnosť pedagogickej rady v školskom roku 2020/2021:

- spôsob a rozsah plánovania VVČ,

- návrh štruktúry kariérových pozícii,

- spôsob pedagogickej diagnostiky,

- ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy,

- závery z hospitačnej činnosti,

- kritéria odmeňovania pedagogických zamestnancov školy,

- kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov.

PR hodnotila:

- výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti v1. a v 2. polroku školského roka 2020/2021 v
jednotlivých triedach;

- činnosť pedagogickej práce počas pandémie.

MZ pracovalo pod vedením vedúcej MZ Evy Müllerovej. Zasadnutia sa konali podľa plánu práce
MZ, ale aj podľa naliehavosti a potrieb školy. Prerokúvali sa na nich aktuálne otázky výchovy a
vzdelávania detí v materskej škole, otázky formy, obsahu a prípadných zmien v plánovaní VVČ.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 45

Počet tried: 2

Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

počet tried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



počet žiakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných
zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný
pomer

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

TPP 4/1 2 7
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu 1 1

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 4/1 5
vychovávateľov 0 0
asistentov učiteľa 0 0

spolu 0 4/1 5

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Počas uplynulého školského roka, ktorý bol mimoriadne náročný, sme sa riadii pokynmi
ministerstva školstva a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva preto niektoré akcie a aktivity
boli zrušené alebo bez prítomnosti rodičov.

Napriek tomu sa nám podarilo spestriť pobyt detí rôznymi aktivitami.

SEPTEMBER

- na turistickej vychádzke deti hľadali s lesnými škriatkami Dubinkou a Dubíkom poklady a
pozorovali tajomstvá lesa a jeho obyvateľov;

- na školskej záhrade sme mali Týždeň športu Bee-active, deti športovali, súťažili a tešili sa v
kruhu kamarátov. Boli odmenení medailami a malou sladkosťou;

- spolupráca s lesníkmi z Kysliniek pod vedením pani Ing. Budínskej priniesla deťom nové
poznatky o lese, spracovaní dreva, lesných zvieratkách, lesných plodoch. Pracovali s novými
pracovnými listami, ktoré nám poskytli Lesy SR.

OKTÓBER

- od začiatku októbra staršie deti navštevovali krúžok Rozprávková angličtina, ktorý
sprostredkovala Magica academy z Banskej Bystrice;

- hoci tento rok k nám nezavítali starí rodičia, nazabudli sme na nich. Deti v roznych aktivitách



roprávali o svojich starých rodičoch, naučili sa pre nich básničku a samozrejme vlastnoručne
vyrobil malý darček;

DECEMBER

- už 4.12. všetkým deťom poslal Mikuláš "mikulášsku pizzu", na ktorej si deti veľmi pochutnali.
Mikuláš prinesol pizzu z pizzérie Kavalier - Čerín, sponzormi boli pán a pani Stehlíčkovci.

- 7.12. zavítal na školskú záhradu ozajstný svätý Mikuláš. Deti sa predstavili krátkym
programom, zatancovali si spolu s Mikulášom a ten ich odmenil samozrejme veľkým balíčkom so
sladkosťami.

- posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si pripomenuli niektoré vianočné zvyky -
počúvali koledy, prekrajovali jabĺčko, jedli vianočné oplátky s medom či chlebík s cesnakom,
obedovali kapustnicu a vyprážanú rybku. Popoludní si deti pod stromčekom rozbalili vianočné
darčeky.

FEBRUÁR

- 17.2. do materskej školy prichádzali víly, rôzne zvieratká, draci, spidermani, rytieri, princezné a
rôzne iné masky, ktoré sa predstavili na tradičnom fašiangovom karnevale. Po zábavných
súťažiach boli všetky masky odmenené. Bohužiaľ sme nemohli organizovať fašiangový sprievod
po obci.

- pani Zima nám nadelila snehovú perinu a my s deťmi sme to patrične využili. Vybrali sme
sánky, boby a v našej kopcovitej záhrade si deti rozvíjali zručnosti zimných športov ale tiež v
stavaní snehuliakov.

MAREC

- navštívili sme knižnicu v ZŠ;

- prezreli sme si Izbu A. Sládkoviča v KD;

- uctili sme si pamiatku hrdinov SNP pri pamätníku v obci;

APRÍL

- 22. a 23. sme pre deti pripravili akcie na tému Deň Zeme;

MÁJ

- po dlhej zime sme využili pekné a teplé počasie na turistickú vychádzku na Ťurkovie vŕšok;

- do druhej májovej nedele si deti spolu s pani učiteľkami pripravli pre mamičky darčeky, naučili
sa básničku a pesničku, aby ich mohli obdarovať doma, keďže mamičky do MŠ prísť nemohli;

- koniec mája a začiatok júna patrí k oslavám MDD, i tento rom sme pre deti pripravili súťaže,
aktivity a prekvapenia, ktoré im urobili radosť;

JÚN

- 22. 6. mladí a šikovní hudobníci z ZUŠ sa predstavili svojim budúcim spolužiakom. Zahrali pre
deti na rôznych hudobných nástrojoch, čím veľmi zaujali všetky deti z materskej školy, ktoré ich
určite budú nasledovať.



- 23.6. zavítala atrakcia "skákací hrad" a pre každého účastníka bola aj farebná cukrová vata;

- 28. a 29. 8. sa predškoláci - budúci žiaci rozlúčili s materskou školou pekným programom a
hostinou. Na druhý deň sa rozlúčili s mladšími kamarátmi v prvej triede.

AUGUST

- 26.8. aj počas prázdninového obdobia sme v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v
Banskej Bystrici zorganizovali akciu s témou "Zdravá výživa". Deti sa oboznamovali s
potravinami, ktoré sú prospešné pre zdravie, so správnym čistením zúbkov a niektorými
zdravotnými cvikmi si precvičili základné svalové skupiny. Po aktivite deti boli odmenené
plagátikom a medailou.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské
zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

Medzi krátkodobý (trval jeden školský rok) projekt môžeme zaradiť spoluprácu s Magica
academy, ktorá v uplynulom školskom roku realizovala v našej materskej škole "Rozprávkovú
angličtinu". Krúžok anglického jazyka prebiehal jedenkrát v týždni v popoludňajších hodinách.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces,
podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie



V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Budova materskej školy bola postavená ako účelové zariadenie, ktoré je v prevádzke od roku
1982. Jej technický stav si vyžaduje opravy. Vypracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu
budovy, žiaľ, pre pandemickú situáciu stále nebol zrealizovaný.

Priestory tried, šatní detí a chodieb si vyžadujú vymaľovať. Potrebná je výmena podlahovej
krytiny v šatni pre druhú triedu.

Na realizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti máme v oboch triedach dostatok učebných
pomôcok a hračiek. Počas školského roka sme zakúpili i nové učebné pomôcky. Vybavenie tried
nábytkom, lehátkami, paplónmi pre deti je vo výbornom stave. Bude potrebné dokúpiť ďalšie
sady obliečok na paplóny.

Koncom mesaca apríl zabezpečil pán starosta opravu plota na školskej záhrade. Čiastočná
rekonštrukcia plota bola ukončená koncom mája.

Oprava či rekonštrukcia odpadového kanála na betónovej časti dvora bola nekvalitne
zrealizovaná (odtok je vyššie ako ostatná poloch dvora, po daždi ta stojí voda).

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola
alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

S ohľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu môžeme pokladať za úspech to, že od septemra
sme našu materskú školu nemuseli zatvoriť pre ochorenie detí či zamestnancov na Covid-19. V
októbri bola pani upratovačka v karanténe, ale pani učiteľky jej prácu vykonávali po svojej
pedagogickej činnosti. V januári z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva bola
materská škola otvorená len pre kritickú infraštruktúru a zamestnaných rodičov. Vo februári sa
situácia zlepšila a do materskej školy chodili skoro všetky deti. V jarných mesiacoch už nastúpili
všetky deti.



Počas celého školského roka sme sa museli riadiť opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného
zdravotníctva SR a ministerstvom školstva. Základné prevádzkové podmienky materskej školy po
dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, potreby dodržiavania protipandemických opatrení
a odporúčaní trvali až do konca školského roka. Prispôsobili sme organizáciu a metódy
výchovno-vzdelávacej činnosti pokynom ministra školstva. Veľkú časť aktivít sme presunuli do
exteriéru materskej školy. Zrušili sme spoločné aktivity s rodičmi a starými rodičmi.

Napriek tomu, že školský rok bol mimoriadne náročný tak pre učiteľky ako i pre rodičov, vytvorili
sme pre deti kvalitné a podnecujúce podmienky.

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: v školskom roku 2020/2021 sme nemali dieťa s ŠVVP.

§ 2. ods. 2 b MŠ: Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa
správa vypracúva

Úspešnosť žiakov

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení
prijatí
% úspešnosti

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Rok 2020: 9/2020 - 12/2020

32 333,32 €

Rok 2021: 1/2021 - 8/2021

68 333,36 €

Dotácia na školský rok 2020/2021 spolu: 100 666,68 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Poplatok za MŠ obdobie od 9/2020 do 8/2021 spolu 3 778,40 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít

...



4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia,
ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Rozprávková angličtina 14 1 Mgr. Tvarožková

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s
rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú
deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

V spolupráci s rodinou sme sa usilovali o vytváranie takých stratégii, ktoré by viedli k splneniu
základných cieľov: osobnému kontaktu a sociálnej súdržnosti.

Materská škola využila všetky dostupné formálne i neformálne nástroje pre skvalitnenie
spolupráce rodiny a školy. Počas školského roka sa nevyskytol žiaden problém v komunikácii a
spolupráci s rodičmi.

Našou snahou bolo poskytovať rodičom denné konzultácie o správaní sa detí, o ich úspechoch a
pokrokoch.

Na nástenkách a internetovej stránke materskej školy sme ponúkali informácie o aktivitách,
požiadavkách školy s ohľadom na protipandemické opatrenia, aktuálne tlačivá.

Rodičia s rešpektom spolupracovali aj v čase mimoriadnej situácie COVID-19 a plnili si
povinnosti, ktoré si mimoriadna situácia vyžadovala.

Mimoriadne dobre prebehla spolupráca s rodičmi, ktorí opravili záhradný domček a drevené
obloženie na pieskoviskách. Jeden z rodičov opravil šatňové skrinky pre deti z druhej triedy.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské
zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Je potrebné spomenúť, že niekoľko rokov sme vyhoveli všetkým rodičom, ktorí si podali žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy. Tento školský rok sa však situácia zmenila. Na zápise detí
do materskej školy na školský rok 2021/2022 (v máji 2021) bolo zaevidovaných 18 prihlášok, ale
z kapacitných dôvodov sme mohli prijať len 9 detí. Z toho vyplýva, že sme nevyhoveli a neprijali
9 detí.



Záver

Vypracoval: Mgr. Lieblová Dana, ZRŠ pre MŠ

V Hrochoti, 23. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2021


