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Správa 

o  výchovno- vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania  

za školský rok 2020/2021 
 

Správa bola vypracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. §  5 a 14 a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 

435/2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení 

 

 
A. Údaje o škole: 

1. Názov školy:  

  Materská škola Podtureň 

2. Adresa školy:   

  Materská škola Podtureň, Kamenie 166, 03301 Podtureň 

 

3. Telefónne číslo:  

   0918 247 211 

4. webová stránka: 

            mspodturen.webnode.sk 

   5. elektronická adresa školy: 

           mspodturen@azet.sk 

   6. Vedúci zamestnanci:  

         riaditeľka MŠ: Libuša Števčeková 

   7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy 

 
Zloženie:   
predseda Rady školy: Zuzana Repková, zástupca zákonných zástupcov detí 

podpredseda Rady školy: Elena Vítková, zástupca pedagogických zamestnancov 

zapisovateľ: / PaedDr. Jana Chaloupková/ zástupca zriaďovateľa 

člen: Dana  Čenková, zástupca zriaďovateľa (od 1.2.2021  Ing.Edita Hanusová) 

člen: Jaroslava Uličná, zástupca nepedagogických zamestnancov 

        
B. Údaje o zriaďovateľovi: 

      

1. Názov: Obec Podtureň, Hlavná 164, 03301 Podtureň 

2.Sídlo: Hlavná 164, 03301 Podtureň 

3.telefónne číslo: 

4. Adresa elektronickej pošty 

 
C. Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Rada školy  

Vznikla 25.10.2017 s počtom členov 5. 
V školskom roku 2020/21 zasadala: 13.10.2020, 3.12.2020, 29.4.2021 30.6.2021.) Prijaté uznesenia boli splnené podľa 

navrhovaného programu  v Pláne práce. Na zasadnutiach prerokovala Správu o VVČ, prerokovala navrhovaný rozpočet na 

kalendárny rok. 

Pedagogická rada: 
Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného rokovacieho poriadku. 

Zloženie: 

Členovia  pedagogickej rady: Libuša Števčeková 

                                              Elena Vítková 
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 V školskom roku 2020/21 zasadala 4x. 

Rodičovské združenie: 
Činnosť RZ ako OZ vznikla roku 13.3.2019  s počtom výkonného výboru 5 pod názvom Rodičovské združenie pri MŠ 

Mravček. Zloženie: 

Predseda: Denisa Šintajová 

Podpredseda: Zuzana Hrehová 

Pokladník: Lucia Racká 

Zapisovateľ: Martin Strcula 

Člen: Zuzana Repková 

V školskom roku 2020/21 zasadala online cez platformu FB skupinu MŠ Mravček vzhľadom na epidemickú situáciu. 

 

 

 

 
D: Údaje o počte detí: 

Počet tried  1 

Vekové zloženie v  triede 2-6 

Z toho detí do 3 rokov 3 

Počet prijatých detí spolu 22 

Počet detí so ŠVVP 0 

Počet končiace predprimárne 

vzdelávanie 

11 

Počet detí s pokračovaním 

predprimárneho vzdelávania 

1 

Počet detí so ŠVVP  0 

Počet dievčat 7 

Počet chlapcov 15 

Priemerná dochádzka za šk. rok 15,05= 79% 

   

Štatistické porovnanie dochádzky podľa šk. rokoch  
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 

12.20 =61,8% 14,53= 66% 15,41=70% 15,05= 79% 

 
E. Údaje o počte zamestnancov: 

Počet pedagogických zamestnancov: 2 z toho 1 vedúci pedagogický zamestnanec.  

Prevádzkoví zamestnanci: 2 ( pani kuchárka a pani upratovačka). 

 
F. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené stredoškolské vzdelanie  a 1. atestáciu, ktorá 

nadobudne platnosť vo septembri  2021(§ 30 ods.1. zákona 138/2019) a vedúci zamestnanec má 1. 

atestáciu. 

 
G. Informácie o aktivitách a prezentácii školy  na verejnosti 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine sme pracovali v obmedzenom režime a to sa 

odrazilo aj na aktivitách materskej školy. Napriek tomu v decembri navštívil deti Mikuláš ( prezlečená 

p. riaditeľka) a odovzdal deťom balíčky. Vo februári sme mali v MŠ bez účasti rodičov v dopoludňajších 

hodinách Karneval. V máji na Deň matiek sme nahrali video s kultúrnym programom pre mamičky 

a darovali sme vyrobené darčeky, v júni MDD- sme išli na prechádzku do okolitej prírody, keďže sme 

navštívili lokalitu Jamník, museli sme sa tam dopraviť mikrobusom a potom na chate UPS Jamník sme 

mali  s deťmi súťaživé športové hry a navštívili sme aj JOCHY, kde sa deti dozvedeli o sadení  a 

pestovaní stromčekov, na Deň otcov (20.júna) sme nacvičili rozprávku O Šípovej Ruženke a spojili sme 

spolu s piesňou a fotkami detí do krátkeho videa  a to sme zavesili na FB skupinu MŠ Mravček, tak ako 
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na Deň matiek. Rozlúčku  s predškolákmi sme urobili už za prítomnosti rodičov predškolákov v triede 

MŠ v popoludňajších hodinách, nakoľko nám to epidemická situácia už dovolila. Ostatné naplánované 

aktivity sme pre nepriaznivú epidemickú situáciu nemohli organizovať podľa Plánu práce. 

 
H. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Škola je zapojená do projektu Naše poníky. Jeden krát mesačne k nám chodili poníky, 

kde deti sa oboznamovali s poníkmi, prekonávali strach zo zvierat. V decembri pre pandémiu 

nebolo možné túto aktivitu zrealizovať.  

I. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

V školskom roku 2020/2021 nevykonala ŠŠI v našej MŠ inšpekciu. 

 
J. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach MŠ: 

      

Materská škola sídli na ulici Kamenie 166 a nachádza sa  v peknom prírodnom prostredí a je 

umiestnená v polyfunkčnej budove, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Poskytuje celoročnú 

starostlivosť o deti od 2 - 6 rokov. V MŠ sa nachádza výdajňa jedál, sociálne zariadenia, šatňa, 

riaditeľňa. Trieda slúži ako herňa a jedáleň, pričom spálňa je oddelená od herne posuvnými dverami, kde 

sú umiestnené detské ležadlá. Interiér  je vymaľovaný, na celej budove sú vymenené nové plastové okná, 

v spálni sú žalúzie.  Priestor sociálnych zariadení prešiel tiež kompletnou rekonštrukciu (nové umývadlá, 

toalety, obklady a vodárenské práce). Trieda bola kompletne zariadená podľa požiadaviek na výchovu 

a vzdelávanie v takomto zariadení (stoly a stoličky, odkladacie poličky a boxy na hračky, skrine 

a skrinky, hračky, interaktívna tabuľa, počítač, učiteľský stôl a stolička).  Detská a odborná literatúra, 

učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, výpočtová technika sú tiež 

súčasťou materskej školy. Vonkajšie priestory umožňujú deťom priestor pre pohybové, tvorivé, 

konštruktívne a umelecké činnosti. Mimo areálu MŠ pri polyfunkčnom dome  sa nachádza detské ihrisko 

s pieskoviskom a detskými preliezačkami.  Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je ihrisko 

oplotené. Výhodou našej MŠ je zastrešená terasa, kde môžu deti tráviť čas hier na čerstvom vzduchu 

aj v prípade nepriaznivého počasia. Kolektív sa podieľa na vytváraní príjemného, motivujúceho 

a podnetného priestoru pre deti. Pomôcky každoročne dopĺňame a zveľaďujeme svoj pracovný priestor. 

     

K.  Oblasti, v ktorých MŠ  dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

V školskom roku 2020/21 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu MRAVČEK, 

ktorý je vypracovaný v súlade Štátnym vzdelávacím programom. 

V našej práci sme vychádzali okrem ŠkVP aj z opatrení na zlepšenie , ktoré sme si stanovili 

v minulom školskom roku v Hodnotiacej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. Jednotlivé opatrenia 

sme pretavili do cieľov a pracovali sme s nimi počas celého školského roku. Vďaka tomu sme docielili, že 

deti zvládali jednotlivé úlohy na úrovni svojich možností a vekových osobitostí.  Rozvíjali sme tak 

kľúčové kompetencie detí predškolského veku  na elementárnej úrovni  ako sú komunikačné 

kompetencie, matematické a kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálne kompetencie, kompetencie 

učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálne a personálne kompetencie, občianske 

kompetencie a pracovné kompetencie. 

Pozitívne však hodnotíme prosociálnu oblasť, a teda sociálne kompetencie detí. Ukázalo sa, že 

zmiešané vekové zoskupenie detí je  prospešné. Deti sa vzájomne rešpektovali, naučili sa jeden druhého 

počúvať, staršie deti ochraňovali mladšie deti, boli pre nich vzorom. V triede vládla pozitívna atmosféra 

plná lásky a porozumenia. 
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Rozvíjali sme  pracovné kompetencie najmä u detí 5 ročných dokúpením hrablí pre deti. Hrabali 

sme lístie v záhrade.. 

Vo vzdelávacích oblastiach sme sa zameriavali na rozvíjanie všetkých kľúčových kompetencií detí. 

Zväčša na nám podarilo splniť dané ciele, avšak je stále čo vylepšovať a dotvárať najmä u detí 

mladších.  

Dobré výsledky sme dosiahli v týchto oblastiach 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  Deti dokážu tvoriť celé vety. Komunikovať medzi 

sebou, samostatne porozprávať jednoduchý príbeh 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

Počítať do 10, Vytvárať rôzne operácie s počtom do 10 

( odoberať, priberať, odhadom určiť viac, menej), 

orientovať sa v priestore 

ZDRAVIE A POHYB 

 

Deti sa dokážu obliecť, bez pomoci najesť, majú 

zvládnuté sebaobslužné návyky, zapojiť do činnosti, 

eliminoval sa  strach a neistota z neznámeho. 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

Deti vedia upratovať hračky, hrabať lístie 

modelovať, strihať, lepiť. 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

Deti sú asertívne, empatické, vedia sa rozdeliť 

o hračku, starší pomáhajú mladším a ochraňujú ich, 

navzájom sa kooperujú 

UMENIE A KULTÚRA- Hudobná výchova 

 
 

Vedia zaspievať pieseň primerane veku, veľmi rady 

používajú pri rytmizácií piesní Orffov inštrumentár, 

spievajú rady s doprovodom hudobného nástroja ( 

ukulele) 

UMENIE A KULTÚRA- Výtvarná výchova 
 

Deti tvoria s farbou, miešajú farby, dokážu vytvárať 

novotvary, radi modelujú. 

ČLOVEK A PRÍRODA 
 

Deti majú bohaté informácie o prírode, zvieratách, 

ľudskom tele. Zaujímajú sa o život na zemi, ochranu 

prírody, zdravia 

 

 Medzi nedostatky, ktoré pretrvávajú a nepodarilo sa ich odstrániť i napriek prijatým opatreniam sú 

v oblasti Jazyka a komunikácie tu je potreba zefektívniť výslovnosť jednotlivých hlások  a hláskových skupín, 

docvičiť kreslenie postavy ( najmä u mladších detí). V oblasti Človek a svet práce je to slabšie držanie nožníc na 

strihanie a v oblasti Človek a spoločnosť orientácia v čase, vyjadrovanie svojich predstáv o svete a taktiež 

absencia fantázie a predstáv v pretavení do kresby.  Niektoré zo spomínaných nedostatkov sú primerané veku detí, 

pričom celkové naplnenie cieľa je hodnotené až vo veku 6 rokov .   

 
V Podturni dňa 30.6.2021                                                                    vypracovala 

          Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ 

 

Táto správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 21.6.2021 
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Vyjadrenie Rady školy Materskej školy:  

  

Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – NEODPORÚČA zriaďovateľovi 

SCHVÁLIŤ  Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 

2020/2021 Materskej školy V Podturni. 

 

 

Dátum:                               predsedníčka RŠ pri MŠ:  

 

 

 

 

Stanovisko  zriaďovateľa  

 

Obecné zastupiteľstvo v  Podturni SCHVAĽUJE – NESCHVAĽUJE Správu o  výchovno-vzdelávacej 

činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2020/2021 Materskej školy V Podturni. 

 

 

Dátum:                                              Starosta obce: Marián Vojtík 

 

 

 

 


