
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2021/2022

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 0917 502 380
E-mail mshrochot@thr.sk
WWW stránka https://mshrochot.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno telefón e-mail
RiaditeľMgr. Marian Medveď 0905 657 040 riaditel@zshrochot.sk
ZRŠ Mgr. Zuzana Muchová 0907 609 290 muzuska@gmail.comm
ZRŠ Mgr. Dana Lieblová 0917 502 380 mshrochot@thr.sk

Rada školy

Funkcia Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Vančová Henrieta
zástupca MŠ Mgr. Slobodníková Lucia
zástupca zriaďovateľa Mgr. Vrťová Viera

Berkyová Oľga
Ing. Pecník Ján
Rakyta Miroslav

zástupcovia rodičov Kováčiková Darina
Mgr. Galvánek Dobromil PhD.
Ing. Micháliková Ivana
Uhrecká Veronika

iní 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,
činnosť triednych učiteliek, 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 2021/2022

- spôsob a rozsah plánovania VVČ v jednotlivých triedach,

- 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.

- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledky a pomienky za uplynulý rok.

V školskom roku 2021 / 2022 v novenbri podala výpoveď pani učiteľka E. Müllerová (
presťahovala sa do iného okresu) a v decembri podala výpoveď pani učiteľka M. Danislavová,
ktorá si našla miesto bližšie svojho bydliska. Po decembrovom výberovom konaní sme prijali od
1.1.2022 pani učiteľku Mgr. A. Novákovú PhD. a od 1.2.2022 pani učiteľku Mgr. B. Kmeťovú.

PR hodnotila:

- výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti v 1. a v 2. polroku školského roka 2021/2022 v
jednotlivých triedach;

- činnosť pedagogickej práce.

MZ pracovalo pod vedením vedúcej MZ Evy Müllerovej do jej odchodu. Na pedagogickej porade,
konanej 10.11.2021, si členky pedagogickej rady zvolili novú vedúcu MZ pani učiteľku Mgr. Luciu
Slobodníkovú. 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: 43

Počet tried: 2

Podrobnejšie informácie:

V školskom roku 2021/2022 sme mali 13 predškolákov - deti plniace povinnú predškoskú
výchovu. Z toho jeden s odloženou dochádzkou .

V apríli sa rodina s jedným predškolákom odsťahovala a na kocci mája sa vrátila čiže sme dieťa
opäť prijali. Na konci školského roka sme mali 13 predškolákov, ktorí boli zapísaní a prijatí do
tunajšej ZŠ.

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
počet žiakov 20 23 0 0 0 0 0 0 0 43
z toho v ŠKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 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 4/2 2 4/2 2
DPP 0 0 0 0
Znížený
úväzok

0 0 0 0

ZPS 0 0 0 0
Na dohodu 0 0 0 0

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

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 4 4
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0

spolu 0 4 4



Aktivity a prezentácia na verejnosti

September

Po prestávke sa znova všetky deti a pani učiteľky zapojili do celoslovenskej pohybovej aktivity
Bee active. Deti na školskom dvore súťažili v rôznych súťažno-pohybovch aktivitách. V dobrej
nálade a na čerstvom vzduchu si deti rôznymi spôsobmii rozpohybovali telo a zahrali sa s
kamarátmi. Za poslanie fotografií sme dostali Ďakovný list a poďakovanie za účasť.

Október

Napriek tomu, že sme nemohli pozvať starých rodičov do materskej školy, pripravili si deti s
pomocou učiteliek darčeky a naučili sa básničku. Potom nám deti samé prezentovali ako
odovzdali darček a básničkou poďakovali za lásku a starostlivosť svojim starým rodičom doma.
Aj niektorí starí rodičia sa pochválili nám i poďakovali, že sme s deťmi na nich nezabudli.

December

Začiatok decemra tradične patrí Mikulášovi. Tento rok však ostal v utajení, ale poslal pre všetky
deti balíček plný sladkostí a v spolupráci s pizzériou v Čeríne poslal deťom pizzu, na ktorej si
pochutnali v popoludňajších hudinách. Týmto ďakujeme rodine Stehlíčkovej a pizzérii Kavalier v
Čeríne za pekný darček.

Počas adventného času si deti pripravili v triedach vianočné stromčeky, pod ktorými si našli
darčeky v podobe nových hračiek do tried. Zatancovali a zaspievali si na vianočnej diskotéke a
potom si sadli k vianočne prestretému stolu. Deťom sme pripomenuli tradičné vianočné zvyky
ako koledy, prekrajovanie jabĺčka, jedenie chleba s cesnakom a oblátky s medom. Obedovali
kapustnicu, vyprážanú rybku so zemiakmi. Príjemnú atmosféru dodával i horiaci adventný
veniec.

Január

Počas januára je v osnovách výchovno-vzdelávacej činnosti aj téma Slovensko. Pani učiteľka
vyfotila deti pri aktivite, v ktorej tvorili vlajku Slovenska. Aj inými aktivitami takto rozširujeme
povedomie detí o krajine, v ktorej žijú.

Február

Dobré snehové podmienky nám dovolili organizovať sezónne činnosti. Keď sme všetko
natrénovali na snehu i v triedach, deti sa zúčastnili Zimnej olympiády. Po zábavnom súťažení v
hádzaní snehovou guľou, bobovaní, stavaní snehuliaka i behom so sánkami deti boli odmenené
olympijskou medailou i sladkosťou.

24.2 2022 - na tento deň si deti spolu s rodičmi prichystali karnevalové masky, aby sa mohli
zúčastniť karnevalu v materskej škole. Pestré masky, dobrá nálada, tanec, predstavoavnie
masiek, súťaživé hry a sladké odmeny boli pre deti nezabudnuteľné chvíle.

28.2.2022 - v tento deň si deti nasadili vlastnoručne vyrobené masky zvieratiek a fašiangový
sprievod mohol začať. Sprievod detí so spevom navštívil niekoľko rodinných domov, kde
zavinšovali pekné fašiangvé časy. Odmenou boli sladké šišky, slanina na ražeň a klobása do
košíka. Navštívili a zavinšovali sme i v základnej škole, na obecnom úrade, v obchode.

Marec

16. a 17. 3.2022 po tieto dni sme navštívili knižnicu v ZŠ. Deti návštevou a prosredníctvom



výkladu sa dozvedeli o význame knižnice a kníh pre človeka.

21.- 24. 3 2022 v rámci potuliek obcou Hrochoť si deti uctili pamiatku zosnulých pri pamätníku
SNP, navštívili Izbu A. Sládkoviča, zastavili sa pri známej lipe a pozorovali panorámu obce z
rôznych miest.

Apríl

Ako už býva zvykom 5.4.2022 sa dvanásť nastarších detí z materskej školy zúčastnilo zápisu do
základnej školy. Boli plné očakávania, prejavili sa aj malé obavy, ale všetko dobre dopadlo, všetci
boli prijatí do prvého ročníka v tunajšej základnej škole.

22.4.2022 Deň Zeme - na tento deň sme pre deti pripravili rôzne aktivity zamerané na separáciu
odpadu, ochrany životného prostredia. Deti aktivity zaujali a s radosťou plnili úlohy z nich
vyplývajúce.

Máj

Po dvoch rokoch sme oslavovali Deň matiek s mamičkami, ktoré deti pozvali na besiedku.
Predstavili sa s pesničkami, básničkami, scénkami, tančekom a vlasnoručne pripraveným
darčekom pre svoju mamičku.

24.5.2022 na základe pozvania zo základnej školy sme v telocvični videli krásne divadielko.
Činoherné rozprávkové predstavenie Psíčkovo s prvkami detského muzikálu, v podaní
profesionálnych hercov Divadla Jonáša Záborského z Prešova. Mladí herci predviedli deťom
úsmevný a milý príbeh zo života psíkov s výchovným podtónom, ktorý bol obohatený aj o veselé
pesničky.

30.5. - 3.6.2022 Týždeň MDD, počas týchto dní sme pre deti pripravili množstvo hier, súťaží a
pohybových aktivít i opekačku. Každé dieťa dostalo šancu vyhrať, športovať a na záver týždňa
každé dieťa získalo pochvalu za odvahu a prekonanie rôznych prekážok. Nechýbala ani sladká
odmena.

Jún

16.6.2022 pani učiteľky pripravili pre deti a ich oteckov hravé popoludnie. Po veľkej zábave
dobre padli opekané špekačky a ovocie.

23.6.2022 sme zorganizovali výlet do neďalekej Harmaneckej jaskyne. Deti i niektorí rodičia
spoznali krásnu časť našej vlasti. Za krásneho počasia a dokonalom zážitku z jaskyne sme sa
občerstvili v pizzérii Kavalir Čerín.

28. a 29.6.2022 nadišla chvíľa lúčenia. Naši veľkí predškoláci sa zozlúčili s materskou školou i
mladšími kamarátmi, aby po prázdninách mohli ďalej putovať za svojim vzdelávaním.

§ 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 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

V školskom roku sa do projektu Čerstvé hlavičky zapojila aj materská škola. Výsledok spočíval v
tom, že rodičia a iní každodenne hlasovali za svoju školu. Oboznámili sme rodičov s
podmienkami projektu a tí sa zapojili s veľkým nadšením, lebo naša materská škola s veľkým
náskokom v počte hlasovania vyhrala. V novom školskom roku 2022/2023 od začiatku
septembra 2022 do konca júna 2023 deti budú dostávať týždenne ovocie alebo zeleninu. Tento
projekt vyhlásila obchodná spoločnosť Kaufland.

§ 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 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces,
podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť na našej materskej škole.

§ 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

Začiatkom júna 2022 sa začal realizovať projekt na rekonštrukciu budovy materskej školy a
rozšírenie kapacity pre prijímanie detí. Do konca augusta 2022 sa začalo so zateplením budovy a
výmenou strešnej krytinny. Prebehla i celková rekonštrukcia kuchyne a nainštalovali sa nové
spotrebiče a vybavenie kuchyne. V prípravnej kuchynke pri I. triede sa vymenila dlažba,
kuchynská linka, radiátory a osvetlenie. V prípravnej kuchynke pri II. triede sa vymenila
kuchynská linka.

Do dolnej I. triedy sme zakúpili interaktívnu tabuľu novšej generácie, nové hračky a učebné
pomôcky vyrobené hlavne z dreva, koncom školského roka - v auguste sme zakúpili nový
koberec. Na zabezpečenie výučby a hier máme dostatok učebných pomôcok a hračiek. Súčastný
stav triedy je uspokojivý.

Do hornej II. triedy sme zakúpili nové obliečky na paplóniky, učebné pomôcky, hračky a
stavebnice, obnovili sme detskú knižnicu o nové roprávkové knihy a encyklopédie. Zakúpili sme
aj odbornú literatúru pre učiteľky. Súčastný stav triedy je tiež uspokojivý.



Nedostatky: - je potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov v triedach a výmena svietidiel s
úspornými žiarovkami;

- vymaľovať všetky vnútorné priestory materskej školy;

- je potrebná výmena radiátorov v celej budove;

§ 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:

- vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy

- naplnená kapacita materskej školy

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

- kreativita a iniciatíva pedagogických zamestnancov

- edukačný proces uplatňujúci zážitkové učenie

- záujem zamestnancov podieľať sa na aktivitách školy

- samostatnosť pedagógov pri plnení úloh

- pripravenosť detí na vstup do ZŠ

- dobrá tímová spolupráca všetkých zamestnancov školy

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

- tvorba projektov

Návrh opatrení:

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

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 1

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

Úspešnosť žiakov

V máji 2022 na zápise do MŠ som prijala od rodičov 19 prihlášok. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa
dostalo 12 rodičov. Nevyhoveli sme 7 rodičom.



Ku koncu školského roka som dostala 3 písomné odhlásenia dieťaťa, následne sme prijali 2 nové
deti.

V školskom roku 2022/2023 bude 21 predškolákov, čiže deti plniace povinné predškolské
vzdelávanie. Celkovo bude 42 detí v dvoch triedach.

V školskom roku 2021/2022 bolo 13 predškolákov, ktorí nastúpia od septembra do ZŠ.

Gym 8.ročGym 6.ročGym 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 z orginálnych kompetencií za školský rok 2021/2022

Rok 2021: 9/2021 - 12/2021

34 166,64 €

Rok 2021: 1/2022 - 8/2022

70 664,- €

Dotácia na školský rok 2021/2022 spolu: 104 830,64 €

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

Poplatok za MŠ obdobie od 9/2021 do 8/2022 spolu 3 858,- €

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

0 €

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

0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

0€

§ 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
Hravá angličtina 15 1 Mgr. Lucia Slobodníková

§ 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

Vždy sme otvorení pre dobrú spoluprácu s rodičmi. Využívame všetky dostupné formálne i
neformálne nástroje pre skvalitnenie spolupráce rodiny a školy. Po uvoľnení nariadeniach a
opatreniach sme znova začali organizocať pre rodičov akcie, ktoré nás mali prezentovať, rodičov
potešiť a neformálnym spôsobom rozvíjať spoluprácu.

Rodičia nás podporovali a pravidelne doplňovali hygienické potreby a boli ochotní pomôcť pani
učiteľkám pri drobnejších výzvach. Samozrejme im ďakujeme a tešíme sa naďalšiu spoluprácu.

Záver

Vypracovala: Mgr. Dana Lieblová ZRŠ pre MŠ

V Hrochoti, 30.8.2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2022


