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Správa o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2007-2008
Názov materskej školy: MATERSKÁ ŠKOLA SMIŽANY

Ružová 9
Adresa materskej školy: Materská škola, Ružová ul. č. 9, 053 11 Smižany
Telefónne číslo: 053/44 312 28
Zriaďovateľ: OBEC SMIŽANY, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
Mailová adresa školy: vlcekova1@post.sk
Internetová stránka:

www.smizany.sk

Mená vedúcich pedagogických zamestnancov: Vlčeková Jarmila – riaditeľka MŠ
Filipová Dáša

- zástupkyňa MŠ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
Rada školy- zástupcovia za pedagogických zamestnancov:
zástupcovia za rodičov:

Jana Babíková – predsedníčka
Mária Jenčáková
Katarína Púčková

zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: Oľga Erbnová
zástupcovia za zriaďovateľa:

Mgr. Ľudmila Trošanová
Eva Jerdoneková

Spoločný školský úrad v Smižanoch: PaedDr. Dušan Sliva - odborný zamestnanec
PaedDr. Viera Skoumalová - odborná zamestnankyňa
Obec Smižany:

Ing. Zuzana Zimmermannová - oddelenie školstva, rozvoja a cestovného

ruchu
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Údaje o počte detí v predškolskom zariadení: počet prijatých detí spolu 117
Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy: 29
z toho u 3 detí bude odložená školská dochádzka.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov : materská škola uplatňovala
Program výchovy a vzdelávania u detí v materských školách, schválený Ministerstvom
školstva SR rozhodnutím č. 197/99-41 zo dňa 28.05.1999 ako základný dokument pre
materské školy,
Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania

detí s odloženou školskou dochádzkou

v materských školách, schválený Ministerstvom školstva SR dňa 23.03.2005 pod číslom CD
2005 - 5750/9051-1:091, ako podporný program k Programu výchovy a vzdelávania detí
v materských školách.
Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách, schválený MŠ SR dňa 8.03.2004
č. CD-2004-3473/7178-1:091 k programu PVV detí v MŠ.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet pedagogických zamestnancov v materskej škole: 10
Počet nepedagogických zamestnancov v materskej škole: 3
- počet zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady: 10
- počet zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
Štúdium na PF KU v Ružomberku:
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uč. – odbor Predškolská a elementárna pedagogika

Babíková Jana
Majkutová Darina
Vlčeková Jarmila
1

uč. -

odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

a špeciálna pedagogika – Litecká Marcela
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Jednorázové podujatia - vzdelávacia inštitúcia:
Zúčastnili sme sa :
•

Na odbornom seminári pod názvom Agresívne správanie detí predškolského veku
a pozitívne usmerňovanie detí, ktoré poriadalo Vzdelávacie stredisko v Košiciach.
Zúčastnila sa p. uč. Petríková Oľga.

•

Na odbornom seminári pod názvom Význam relaxácie pre duševné zdravie dieťaťa
a učiteľky MŠ poriadaným

Spoločnosťou pre predškolskú výchovu Slovensko.

Zúčastnili sa p. uč. Filipová Dáša a Šarišská Anna.
•

Na Metodickom dni v MŠ v Kežmarku pod názvom Evička nám ochorela. Zúčastnila
sa p. riad. Vlčeková Jarmila.

•

Na otvorení turistickej sezóny na Čingove spojenej so športovými aktivitami pre
deti, organizovanou Obcou Smižany. Zúčastnili sa p. uč. Hagarová K., Kleinová B.,
Babíková J., Vlčeková J., Suržinová M., Filipová D.

Vzdelávanie organizované Spoločným školským úradom v Smižanoch:
•

Na Metodickom dni v Iliašovciach – otvorená hodina :

Inovačné metódy práce

s deťmi predškolského veku a praktická ukážka z hudobnej výchovy – spevácke
činnosti. Zúčastnili sa p. uč. Petríková O., riad. Vlčeková J.
•

Na 3. ročníku športových olympijských hier detí MŠ v Spišskom Hrušove. Zúčastnili
sa p. uč. Litecká M. a Kleinová B.

•

Do Výtvarnej súťaže pre deti – Olympijské symboly – sa s deťmi zapojila p. uč.
Petríková O. a Kleinová B.

•

Na športovom dopoludní s deťmi a rodičmi: Na kolesách proti rakovine. Zúčastnili sa
p. uč. Babíková J., Majkutová D., Hagarová K., Filipová D., Vlčeková J., Petríková
O., Litecká M., Kleinová B., Suržinová M.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2007/2008:
September:

-

turistické vychádzky do prírody a blízkeho okolia

-

zábavné hry na školskom dvore - kreslenie, športové hry

-

zahájenie oboznamovania sa s anglickým jazykom – v spolupráci
s lektorkou p. Timkovou

-

ZHRABUJEME LÍSTIE – estetická úprava školského dvora
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-

Október

November

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA – športová súťaž detí v SNV

- OVOCNÉ DNI – ochutnávka ovocia s ovocnou hostinou
-

DEŇ JABLKA – súťaž tried o najkrajšie jablko

-

ČISTÍME NAŠE LESY – turistická vycházka spojená s „čistením“ lesa

-

turistické vychádzky do okolitej prírody

-

ŠARKANIÁDA – súťaž tried o najkrajšieho šarkana

-

ZBER ŠUŠIEK - súťaž tried v zbere šušiek

-

NÁŠ STROM – zasadenie a starostlivost o stromček v školskej záhrade

-

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA – zhotovenie nástenky pre deti i
rodičov

December

-

CVIČÍME S DEŤMI A RODIČMI – akcia s rodičmi a deťmi

-

PANI JESEŇ – výstavka prác detí

-

FANTÁZIA S TEKVICOU – tvorivosť detí a rodičov

- VIANOČNÁ BESIEDKA – kultúrno-spoločenská akcia pre deti i rodičov
-

MIKULÁŠ – posedenie s Mikulášom, čertíkom , anjelmi spojené s rozdávaním balíčkov pre deti

- KONCERT v ZUŠ v SNV a v ZUŠ v Smižanoch – podľa ponuky ZUŠ
- ZIMA – výstavka výtvarných prác
- VIANOČNÁ BURZA – výstava prác detí spojená s predajom
Január

- SÁNKOVAČKA – s deťmi v lokalite Záhradky
- NÁVŠTEVA ZŠ – v spolupráci so ZŠ Komenského a Povýšenia sv. Kríža v
Smižanoch
- ZHOTOVENIE KŔMIDIEL – tvorivosť detí a rodičov

Február

- TANGRAM – skladanie tangramu – rozvoj logického myslenia,
- KARNEVAL – v materskej škole
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- STAVANIE SNEHULIAKOV – súťaž medzi triedami
Marec

- MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA – výstavka kníh detí
- PREDNES POÉZIE A PRÓZY – školské kolo
- MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA – výstavka kníh detí
- VEĽKONOČNÁ BURZA – detská tvorivosť s výstavkou a ponukou rodičom

Apríl

- TÝŽDEŇ ZDRAVIA – v spolupráci s rodičmi a ŠJ
- turistické vycházky do okolitej prírody
- HRÁME SA S LEGOM – využitie lega vo Vv, výstavka prác

Máj

- „HORÍ“ – beseda s požiarnikom
- DEŇ MATIEK – kultúrno-spoločenská akcia pre rodičov
- ŠKOLA V PRÍRODE – týždenný pobyt s deťmi v Starej Vode
- DRAMATIZÁCIA ROZPRÁVKY – divadelné predstavenie s deťmi
- DEŇ MLIEKA – aktivita ku konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov

Jún

- V ZOO – návšteva zooparku v Spišskej Novej Vsi
- DEŇ MATIEK - kultúrno-spoločenské podujatie pre rodičov v MŠ i v obci
- ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV – společenská akcia pre deti a rodičov
- ŠPORTOVO- ROZPRÁVKOVÝ DEŇ – športovo zábavné hry - MDD

Krúžková činnosť:
o Oboznamovanie sa s anglickým jazykom pre 5 – 6 ročné deti – lektorka p. Timková
o Oboznamovanie a práca s počítačom pre 5 – 6 ročné deti – v spolupráci so ZŠ Povýšenia
sv. Kríža v Smižanoch
Projekty, do ktorých je škola zapojená – Zdravá škola
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:
v školskom roku 2007/2008 bola uskutočnená komplexná školská inšpekcia

za účelom

kontroly stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania
v materskej škole v dňoch 22. 10. 2007, 23.10.2007 a 25.10. 2007.
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Celkové výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacích činnostiach dokumentovali
odbornú pripravenosť učiteliek na plnenie cieľov výchovno-vzdelávacích činností, dostatočné
využívanie učebných pomôcok a uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu.
Celkové výsledky školy sú lepšie ako výsledky zistené v materských školách
v školskom roku 2006/2007 v Slovenskej republike a výsledky v pôsobnosti Školského
inšpekčného centra Košice.
Školská inšpekcia hodnotí :
•

Na veľmi dobrej úrovni odbornosť výchovno-vzdelávacej

činnosti, využívanie

inovačných trendov vo výchovno-vzdelávacej činnosti, osobnostný rozvoj dieťaťa.
•

Na dobrej úrovni dlhodobé zámery a ciele, odborné a pedagogické riadenie
a spoluprácu so základnými školami.

•

Na primeranej úrovni priestorové podmienky.

•

Na nevyhovujúcej úrovni počet zaradených detí v 5. triede, ktorý je vyšší ako
dovoľujú priestorové podmienky triedy.

Školská inšpekcia využíva tieto hodnotiace výrazy:
o veľmi dobrý

- výrazná prevaha pozitív, drobné neformálne nedostatky,

mimo-

riadna úroveň
o dobrý

-

prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky,
nadpriemerná úroveň

o priemerný
o

- vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

málo vyhovujúci - prevaha negatív, zásadné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň

o nevyhovujúci

- výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh
výchovy a vzdelávania

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach materskej školy:
Materská škola bola postavená v roku 1996 v obci Smižany ako troj-triedna, so
samostatnou herňou a spálňou. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie svojho
dieťaťa do predškolského zariadenia, boli v priestoroch materskej školy zriadené ďalšie tri
triedy.
T. č. je materská škola 5 triedna so samostatnou telocvičňou.
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Budova materskej školy je prízemná, druhý pavilón je dvojpodlažný. Je vybavená
samostatným plynovým kúrením s vlastnou kotolňou. Budova spĺňa všetky požiadavky po
stránke hygienickej, bezpečnostnej i estetickej na funkčnosť predškolského zariadenia.
Areál školy je upravený, s dostatkom zelene, okrasných drevín. Poskytuje dostatočné
možnosti pre rôzne pohybové aktivity detí.
Materiálno technické podmienky sú

na primeranej úrovni. Máme dostatok učebných

pomôcok, ktoré podľa finančných možností pravidelne dopĺňame a aktualizujeme.
V rámci prideleného rozpočtu na rok 2007 bola zriaďovateľom uskutočnená výmena okien
za plastové v mesiaci august 2007 v celkovej hodnote 1 274 870,-Sk, bol zakúpený nábytok
do tried v celkovej hodnote 24 880,-Sk, koberce do tried v hodnote 34 720,-Sk, výtvarný,
pracovný

a kancelársky materiál v hodnote 28 908,-Sk, hračky pre deti v hodnote 13

919,50,-Sk, doplnená detská a učiteľská knižnica v hodnote 5 377,-Sk, čistiace a dezinfekčné
prostriedky v hodnote

7 490,-Sk, boli vykonané pravidelné revízie v materskej škole

v celkovej hodnote 21 477,- Sk a iné výdavky na zabezpečenie bezproblémového chodu
materskej školy ako

- výdavky za odvoz fekálií,

výdavky na školenia zamestnancov,

výdavky na drobné opravy a údržbu.
………………………………………………………………………………………………………………
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 92/6/2007 bol prijatý záväzný limit
finančných prostriedkov na rok 2007 následovný:
Mzdy, platy, odmeny :
Poistné a príspevok poisťovňám:

2 420 000,-Sk
941 000,-Sk

Cestovné náhrady tuzemské:

3 500,-Sk

Energia, voda, komunikácie

540 000,-Sk

Materiál:

173 000,-Sk

Štandardná údržba:
Služby:
SPOLU:

1 315 000,-Sk
161 000,-Sk
5 537 500,-Sk

Dotácia z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bola účelovo určená na financovanie
bežných výdavkov vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania,
poistné, a príspevok zriaďovateľa do poisťovní.
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Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov: mesačný poplatok 100,-Sk na dieťa, okrem detí rodičov v hmotnej núdzi.
Spolu v školskom roku 2007/2008 prispeli rodičia sumou 110 800,-Sk.
Tieto finančné prostriedky boli použité pre potreby materskej školy na nákup učebných
pomôcok a materiálne zabezpečenie materskej školy.

Iné finančné príspevky:
150,- Sk / polrok od rodičov detí na nákup darčekov pre deti na Mikuláša, Deň detí,
Rozlúčku s predškolákmi.
5 000,- Sk od p. Smatanovej - nákup piesku do pieskovísk.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy na príslušný kalendárny rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
Výchovno-vzdelávacia činnosť

bola zameraná na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami.
Hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou bola

hra a aktivita dieťaťa s uplatňovaním

zážitkového učenia.
Vo výchovno-vzdelávacej práci boli uplatňované progresívne metódy a formy práce.
Vo výchove a vzdelávaní dieťaťa boli akceptované jeho základné práva, formované základy
mravnej výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci, tolerancie a
ohľaduplnosti bez rozdielu národnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa učiteľky výraznejšie orientovali na skupinovú prácu,
v ktorej rešpektovali individuálne rozvojové možnosti detí a vytvárali čo najviac príležitostí
na individuálny prístup k deťom.
Vytvorili maximálne podmienky pre zaškolenie 5-6 ročných detí a detí s odloženou školskou
dochádzkou, s využitím všetkých foriem ich prípravy na vstup do základnej školy. Zamerali
sme sa na spoluprácu materskej školy s rodinou s vytváraním pozitívnej psychosociálnej
klímy a atmosféry v materskej škole.
Oblasti,

v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: dobré výsledky dosahujeme v

esteticko-výchovných činnostiach v rámci rozvíjania tvorivých schopností detí -
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vo

výtvarnom

prejave detí, v rôznych športových a pohybových aktivitách a

súťažiach s

deťmi.
Výchovno-vzdelávaciu

činnosť sme realizovali cez tieto oblasti, ktoré sú podchytené

a rozpracované aj v Pláne práce školy:
A, Kognitívnu oblasť
B, Sociálno-emocionálnu oblasť
C, Perceptuálno-motorickú oblasť
D, Prosociálnu oblasť
A, Kognitívna oblasť – Rp, Mp, Jv
Výberom vhodných metód a foriem práce sme u detí rozvíjali poznávacie procesy,
pamäť, začiatky logického myslenia. Najviac poznatkov a skúseností získavali formou
rozhovoru, priamym pozorovaním, vysvetľovaním, pokusmi, manipuláciou s predmetmi,
obrázkami, didaktickými hračkami.
Deti majú osvojené veku primerané poznatky z oblasti

prírodovedných a spoločenských

odborov. Zaraďovali sme aj úlohy zdravotnej, enviromentálnej

a brannej výchovy. Deti

poznajú prostredie materskej školy, svoje mená, mená učiteliek, spoznávali dopravné
prostriedky, rôzne druhy práce, prírodu, počasie, faunu, flóru, farby, tvary, ovocie, zeleninu
a jej význam pre zdravie človeka.
Úlohy z jazykovej výchovy boli integrované do všetkých zložiek a činností detí počas
celého pobytu dieťaťa v materskej škole, ale aj zaraďované ako samostatné zamestnania.
Jazyková kultúra reči a slovná zásoba je u väčšiny detí na dobrej úrovni a primeraná veku.
Spolupracujeme s logopedičkou p. Mrg. Šiškovou, ktorá pravidelne vykonáva so súhlasom
rodičov v materskej škole depistáž výslovnosti na začiatku školského roka.
Pravidelným striedaním úloh v jednotlivých oblastiach v matematických predstavách
sa deti oboznamili so základnými pojmami a operáciami v ich vekovej kategórii. Aj tu
dominovala hra, v ktorej si deti rozvíjali tvorivosť, fantáziu, objavovali vzťahy medzi
predmetmi z okolitého sveta. Poznatky si prakticky overovali a upevňovali v pracovnom
zošite.
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B, Sociálno-emocionálna oblasť - Hv, Lv, Lv
Deti sme viedli k aktívnemu vnímaniu života a sveta okolo seba, hľadaniu krásy,
rozvoju

mravných

a kultúrno-spoločenských

hodnôt,

estetickému

cíteniu

v tej

najjednoduchšej forme primeranej vekovým osobitostiam nám zverených detí .
Prostredníctvom spevu, hudby a hudobno-pohybových a inštrumentálnych aktivít sa u detí
rozvíjala hudobná pamäť, sluch, cit pre rytmus, melódiu a harmóniu. Veľkým prínosom bol
pre deti koncert v ZUŠ v Smižanoch, ako aj návšteva ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, kde deti
spoznávali rôzne hudobné nástroje - s názvom Šialene smutná princezná.
V literárnej výchove sme deťom predkladali všetky žánre a upevňovali citlivý vzťah
ku knihe.
Deti majú bohatú zásobu básní a riekaniek, ktoré sa viažu k jednotlivým ročným obdobiam
a sviatkom. S deťmi sme sa zúčastnili na prednese poézie a prózy v miestnej knižnici.
Chvíľky pred spaním sme venovali čítaniu alebo počúvaniu reprodukovaných rozprávok.
Mali možnosť sa oboznámiť

aj s profesionálnym divadlom – Vrešťadlo, O Janíkovi

a Marienke z Vysokých Tatier.
Vo výtvarnej výchove deti pracovali s rôznym výtvarným materiálom – pastelka,
farba, fixa, tuš, krieda, plastelína, hlina, slané cesto, drievko, štetec, korková

zátka.

Pozornosť sme venovali správnemu držaniu ceruzy, sedu, sklonu papiera, odstraňovaniu
krčovitosti a uvoľneniu zápästia.
C, Percepčno-motorická oblasť - Tv, Pv
Telesná výchova patrí medzi najobľúbenejšie

zložky, deti radi cvičia s hudbou,

vyskúšali si cvičenia na rôznom telovýchovnom náradí a náčiní primeranom ich veku. Počas
celého roka sme využívali telocvičňu. Cvičenia na rehabilitačnom chodníku prispeli nielen
k správnej koordinovanej chôdzi, ale aj precvičeniu klemby chodidla.
V pracovnej výchove sa deti oboznámili s rôznorodým materiálom a technikami práce.
Dobré skúseností majú so strihaním papiera, nalepovaním. Dbali sme na rozvoj tvorivosti,
fantázie, sebarealizácie počas celého dňa. Deti sú prevažne samostatné a dokážu si navzájom
pomôcť. Sebaobslužné práce a kultúrno-hygienické návyky sú na dobrej úrovni a primerané
veku detí.
D, Prosociálna oblasť
Deti sú dostatočne zadaptované na prostredie materskej školy, na život v kolektíve a sú
aj primerane samostatné. Dokážu sa spoločne hrať, majú svojich kamarátov, sú priateľské,
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vnímavé, vedia byť empatické a navzájom si pomáhajú. Dôraz sme kládli aj na citovú
výchovu – byť ohľaduplný a slušný k sebe navzájom. Nezhody medzi deťmi sme riešili
dohovorom, vzájomným ospravedlnením a zmierením. K zlepšeniu úrovne v tejto oblasti
v nemalej miere prispeli narodeninové dni, kruhy priateľstva, kde deti samostatne vyjadrovali
svoje pocity, city, názory.
Riadiaca a kontrolná činnosť :
a, Pedagogická odlasť –
zameraná najmä

bola uskutočňovaná

kontrolnou

a hospitačnou

činnosťou,

na dôsledné plnenie stanovených úloh a priorít, uplatňonanie

individuálneho prístupu k deťom s odloženou školskou dochádzkou a celkovú pripravenosť
detí na vstup do základnej školy.
b, Pracovno-právna oblasť – bola zameraná na dodržiavanie vnútorného poriadku materskej
školy,

úloh vyplývajúcich z náplne práce zamestnancov, predpisov

BOZP a PO na

pracovisku a pri práci s deťmi, dodržiavanie platných zákonov, vyhlášok a nariadení.
Nevyskytli sa úrazy detí ani zamestnancov, drobné poranenia evidujeme v Knihách úrazov
a poranení.
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami:
o Spoluprácu s rodinou sme uskutočňovali cez kultúrno – spoločenské podujatia
v materskej škole -

Vianočné besiedky, Karneval, Deň matiek, Rozlúčka

s predškolákmi, účasť v ŠVP v Starej Vode, Deň detí.
o Zapájali sme sa do akcií poriadaných Obcou Smižany – Otvorenie turistickej sezóny
na Čingove, Deň matiek v obci, Mikuláš.
o Spolupracovali sme so ZŠ v Smižanoch – akcie s deťmi, Dni otvorených dverí,
vzájomné návštevy a konzultácie s učiteľkami.
o V spolupráci so ZUŠ

v Smižanoch a v Spišskej Novej Vsi sme sa zúčastnili

výchovných koncertov a vystúpení podľa ponuky.
o Spolupracovali sme s MŠ v obci pri športových a kultúrnych podujatiach - ukážka
dramatizácie rozprávky.
o V spolupráci so Spoločným školským úradom v Smižanoch sme sa zúčastnili na
metodickom dni v Iliašovciach, na 3. ročníku športových olympijských hier detí MŠ
v Spišskom Hrušove, výtvarnej súťaže
a rodičmi v areáli našej materskej školy.
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pre deti i športového dopoludnia s deťmi

o Spolupracovali sme s miestnou knižnicou – súťaž v prednese poézie a prózy detí
materských škôl.
o Navštívili sme aj výstavky v miestnom múzeu v Smižanoch a v dome kpt. Jána
Nálepku.
o V spolupráci s PZ zo Spišskej Novej Vsi bola deťom prakticky predvedená ukážka
výcviku psov a práca psovodov.

Vlčeková Jarmila
riad. MŠ
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Táto Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok
2006 / 2007 bola prerokovaná na pedagogickej porade dňa 27.08.2008.

Vyjadrenie Rady školy :
Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka
č. 50 v Smižanoch schváliť Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ –
Ružová ul. č.9 v Smižanoch za školský rok 2007/2008.

V Smižanoch, dňa: 22. 09. 2008
Jana Babíková – predseda Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Smižany , Nám. M. Pajdušáka 50, schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno –
vzdelávacej činnosti MŠ Ružová ul. č. 9 v Smižanoch za školský rok 2007/2008.

V Smižanoch, dňa: 27. 10. 2008
Ing. Michal Kotrady – starosta obce
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