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Vypracoval: 

 

Janka Kapustová 

 
Východiská a predpoklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

Vyhlášky Ministerstva školstva SRč.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, Zákona č.245/2008 

Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR 

č.306/2008 a 308/2009 Z. zo materskej škole 

 

 

 
Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R vyhláške MŠ SR č.9/2006Z.z 



 

 

 

a)Identifikačné údaje o Materskej škole 

 

1. názov školy:                  Materská škola 

2 adresa školy:                Komenského 1, Smižany 

3 telefónne číslo:          053/4431115 

4 IČO:   710031343 

5.zriaďovateľ:                 Obec Smižany, Nám. M Pajdušáka 50, 053 11 Smižany  

6. Zamestnanci školy:       Janka Kapustová       -        riaditeľka MŠ  

Bc. Mária Hudačeková-     učiteľka           

Darina Jílková            -      učiteľka  

Katarína Staňová        -      učiteľka   

Viera Škarupová        -      školníčka 

 

7. rada školy:                         Magdaléna Hajžušová    - predseda RŠ, zástupca rodičov 

                Darina Jílková                - pedagogickí zamestnanci          

          Viera Škarupová            - nepedagogickí zamestnanci 

         Alžbeta Orinčáková       - zástupca zriaďovateľa 

                                                 Jozef Svetkovský          - zástupca zriaďovateľa 

 

b)Údaje o počte detí                      45 

c)  počet zap. detí do1.ZŠ:              17 

d)  počet prijatých detí do ZŠ:        16, počet detí s OŠD - 1 

e) -  nerelevantné 

f) - nerelevantné 

  

g)Údaje o počte zamest. a plnenie kvalifikačných predpokladov: 

 

počet pedagogických zamestnancov vrátané riaditeľa: 4, prepočítaný:4 

počet študujúcich učiteľov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0, z toho študujúcich za 

účelom doplnenia štúdia: 0 

počet nepedagogických zamestnancov: 1, prepočítaný 1 

 kontinuálne vzdelávanie v školskom roku 2011/2012 nebolo realizované 

 

h)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagog. zamestnancov:  

 

Jednorázové podujatia: 

 

- Celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou- Bezpečný pohyb- zdravé dieťa – 

7.október 2011 v Poprade- p. uč. Bc. Mária Hudačeková 

- Odborný seminár určený pre pedagógov MŠ – Vedomosti a zručnosti-Hviezdoslavova 

15, Spišská Nová Ves- p. uč. Bc. Mária Hudačeková 7. november 

2011,16.2.,21.3.,22.5.2012 

- Tvorba výchovno- vzdelávacích cieľov v predprimárnom vzdelávaní- MŠ Záborského 

Poprad- riaditeľka Janka Kapustová- september 2011 

- Tvorba výchovno - vzdelávacích cieľov v predprimárnom vzdelávaní – Kaštieľ 

v Smižanoch – p. uč. Katarína Staňová, p.uč. Mária Hudačeková- september 2011 

- Spoločnosť pre predškolskú výchovu- Škola lásky v rodine a školách- Nový 

Smokovec- Katarína Staňová – máj 2012 

 

 



 

 

Vzdelávania a akcie organizované Školským úradom v Smižanoch: 

 

-    Metodický deň v MŠ Iliašovce- p. uč. Staňová – november 2011 

-    Beh ulicami Smižian – september 2011 – p.uč. Bc. Mária Hudačeková, riad. Janka 

Kapustová 

-    7.ročník športovej olympiády detí materských škôl- p.uč. Bc. Mária Hudačeková, riad. 

Janka Kapustová- 30.máj 2012 Hrabušice 

-   „Malý recitátorik“- MŠ Jamník – 14. marec 2012- riad. Janka Kapustová 

-  „Evička nám ochorela“- MŠ  Zelená  –  p.uč Bc. Mária Hudačeková – máj 

-    Predplavecká príprava detí – Sp. Nová Ves –6.,7., 8. jún 2012 – p.uč. Bc. Mária 

Hudačeková, p.uč. Darina Jílková  

-„ Špivanky“- ZUŠ- 14.február 2012- p. uč. Bc. Mária Hudačeková 

-  Štafetový beh- máj 2012, Janka Kapustová, Bc. Mária Hudačeková 

-  Metodický deň v Hrabušiciach – 5. jún 2012 – riad. Janka Kapustová 

-  Krúťme pesničkou svet- jún 2012, Janka Kapustová, Bc. Mária Hudačeková 

 

  i)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

- október-mesiac úcty k starším- kultúrny program v MŠ pre starých rodičov – 

- november- canisterapia- p. Janka Nechalová a jej dvaja štvornohí priatelia v MŠ 

- kultúrne vystúpenie pri príležitosti Mikuláša – Obecný úrad v Smižanoch –  5. december 

2011 

- sánkovanie sa na „Panskom kruhu“- január 2012 

 -fašiangový karneval s rodičmi -17. február 2012 

- besiedka ku Dňu matiek –  

- návšteva počítačového kurzu v ZŠ Komenského 3 raz týždenne s predškolákmi  

- spolupráca so ZUŠ- návšteva koncertov, tvorivé dielne 

- spolupráca so ZŠ Komenského v Smižanoch – návšteva 1. ročníka. 

- spolupráca s MŠ Ružová – súťaž v speve ľudových piesní –Bc. Mária Hudačeková 

- prednes poézie a prózy v obecnej knižnici v Smižanoch 28.5.2012 – riad. Janka Kapustová 

-rozlúčková slávnosť s predškolákmi za účasti rodičov- 27.6.2012 

-výlet v Hozelci- detské ihrisko- 28.6.2012 

 

j)Údaje o projektoch do ktorých je MŠ zapojená 

 

Evička nám ochorela 

Bezpečná škôlka 

Pri  realizovaní týchto projektov sme vychádzali zo ŠVP: „ Zahučala voda, ozvali sa lesy, 

pribehli k nim deti“, ktorý je zameraný na enviromentálnu výchovu, na rozvoj  

psychomotorických kompetencii a to prostredníctvom aktivít školy a mimoškolskej činnosti. 

 

k)Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  Štátna školská  
 

inšpekčná činnosť nebola 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

l)Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach MŠ 

 

- Široká škála učebných pomôcok 

- Priebežne aktualizovaná a dopĺňaná je žiacka a učiteľská knižnica 

- Odber časopisu Škola a Zvedavček 

- Zakúpenie detského nábytku v 1. triede 

- Nový altánok s pieskoviskom 

- Drevené lavičky na školskom dvore 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy VVČ 

 

 1. Dotácia na 17 predškolákov – 2 305 Eur.  

 2. Riaditeľka mesačne odovzdáva príspevok od rodičov vo výške 5 Eur. 

     Odvedené školné za celý šk. rok 2011/2012  je 1214 - Eur. 

 3. Nerelevantné 

 4. Nerelevantné 

 5. Nerelevantné 

 

 

n) Cieľ školy vytýčený v koncepčnom rozvoji školy: 

 

     V školskom roku 2011/2012 sme pracovali podľa Štátneho vzdelávacieho programe 

ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „Zahučala voda, ozvali sa lesy, pribehli k nim 

deti“, ktorý bol prerokovaný radou školy a vypracovaný pedagogickým kolektívom 

a vychádza z podmienok školy. Akceptuje materiálne, technické podmienky školy, tradície 

a možnosti školského zariadenia. 

CIELE 

- snažiť sa o celostný rozvoj osobnosti  

- využívať pri výchovno – vzdelávacej činnosti hru s uplatňovaním zážitkového učenia 

- konkretizovať úlohy vyplývajúce z analýzy VVP 

- pracovať so ŠVP   

- uplatňovať Dohovor o právach dieťaťa 

- uplatňovať Dohovor o právach učiteľa 

- prostredníctvom nových projektov získavať prostriedky na modernizáciu školy 

- naďalej udržiavať dobré medziľudské vzťahy 

 

o) Oblasti v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky  

           dobré výsledky    

 

- spolupráca s rodičmi 

- esteticko- umelecká profilácia školy 

- informačný systém školy 

 

  nedostatky 

- pre skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu nám chýba 3. trieda pre 4-5 ročné 

deti 

 

p) Nerelevantné 

 

                                                                  


