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Východiská a podklady:  

Správa je vypracovaná v zmysle: 

a) Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a  

        obsahu     správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

b)  § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

c) Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2021-2026 

d) Informácie o činnosti Rady školy  

e) Informácie o činnosti RR 

f) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

g)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole 

h) Informátor šk. r. 2021/2022 

i) www.vssr.sk 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa“) obsahuje: 

a)    údaje o škole,  

b)    údaje o zriaďovateľovi,  

c)    informáciu o činnosti pedagogickej rady, rady školy,  rady rodičov ,činnosti metodického združenia, 

d)    údaje o počte detí materskej školy, 

e)    údaje o počte pedagogických, nepedagogických  zamestnancov,  

f)    údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, 

g)    informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, 

h)    informácie o projektoch, do ktorých bola škola zapojená,  

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy,  

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola 

nedostatky, 

 

Predkladá: 

Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka MŠ Bernolákova 19, Prešov   

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 14.10.2022 

Prerokované  na rade školy  dňa: 26.10.2022 

 

Vyjadrenie rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
 Mestu Prešov   

                                                                                                        schváliť  
 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2021/2022 

 

 ...................................................... 

 p. Marcela Dubovská 
 Predseda RŠ pri MŠ Bernolákova 19, Prešov 

Stanovisko zriaďovateľa: Mesto Prešov, Odbor školstva, kultúry a  

                                                                                         cestovného ruchu                                                                                   

           schvaľuje  

 správu o výsledkoch a podmienkach 

 výchovno-vzdelávacej činnosti 

 za školský rok 2021/2022 

 

 ........................................................................................... 

                                                                                        PaedDr. Jitka Semivanová - za zriaďovateľa 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5278145&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2973545&f=3


 

 

 

 

a)Údaje o škole  

  
1. Názov školy:                                 Materská škola, Bernolákova 19, Prešov 

2. Adresa školy :     ul. Bernolákova č.19, 080 01 Prešov 

3. Právna forma:                                od 1.1.2009  

4. Telefón  školy :          051/7702951 

5.  Web stránka  školy:          www.msbernolacik.sk  

6. Elektronická adresa školy:            riaditel.msbernolakova19@gmail.com 

7. Zriaďovateľ školy:         Mesto Prešov, Jarkova 26, 080 68 Prešov 

8. Vedúci zamestnanci školy :         Mgr. Dana Voštinárová,  riaditeľka školy do  31.12.2021 

                                                          Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka školy od 01.01.2022 

         Mgr. Renáta Horňáková,  zástupkyňa riad. od 09.-12.2021 

                                                          p. Daniela Gurková, od 01.01.2022 zástupkyňa riad.  

          p. Viera Janovčíková    - vedúca školskej jedálne 

                                                           Mgr. Eva Karaffová     -   vedúca MZ 

 

 

 

7. Údaje o rade školy:                         Rada školy je 9 členná. 

   Predseda rady školy:                      p. Marcela Dubovská, učiteľka MŠ,  

   Členovia rady školy:     za PZ:  Marcela Dubovská , Andrea Mačugová, 

     za NPZ: Viera Janovčíková,  

                                                          za rodičov: JUDr. Štefánia Zajacová, Monika Gerdová,  

                  Ing. Zuzana Švaňová                                                         

      za zriaďovateľa:  

                                                          PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,  poslanec MsÚ Prešov  

             Mgr. Michal Ďžupin, poslanec MsÚ Prešov 

                                                          Bc. Mária Tejiščáková, Dis  

    Počet zasadnutí rady školy v školskom roku –4x, z toho 2x v rámci výberového konania na miesto 

riaditeľky MŠ. 

  

b) Údaje o zriaďovateľovi 

1. Názov:           Mesto Prešov 

2. Sídlo:             Hlavná 73, 080 01 Prešov 

3. Telefónne číslo:          051/3100154 

4. Adresa elektronickej pošty: mesto.radnica@presov.sk 



 

 

 

 

c)    Informácie o činnosti pedagogickej rady, rady školy, rady rodičov a metodického 

združenia školy:             

 Pedagogická rada(PR)      má 14 členov (všetci  pedagogickí zamestnanci). 

                                             Predsedom PR je riaditeľka MŠ.   

 Počas školského roka boli  2 rokovania PR  (31.8.2021, 27.6.2022)  so všetkými pedagogickými 

zamestnankyňami. V pláne pedagogických porád boli naplánované 4 stretnutia, ktoré sa pre zlú 

epidemiologickú situáciu neuskutočnili. Dokumenty a dôležité skutočnosti v pedagogickej, odbornej 

oblasti sa často preberali formou emailovej komunikácie. V 2. polroku sa zvýšila frekvencia porád. 

Gremiálne porady boli 2x, pracovné porady 1x, operatívne porady 7x, porady triednych učiteliek 2x. 

Tieto porady sa týkali hlavne zmien v školskom semafore a nových pokynov z ministerstva školstva, tiež 

organizačných pokynov  a postupov pri realizácii školských akcií, projektov. Uznesenia z porád  

triednych učiteliek boli odkomunikované s ostatnými učiteľkami, ktoré sa mohli k danej problematike 

vyjadriť. 

 Zápisnice zo zasadnutí PR sú archivované v zmysle registratúrneho poriadku.                          .  

                                                

Rodičovské združenie (RZ)   -  12 členov delegovaných rodičmi jednotlivých tried, predsedom sa stala  

JUDr. Lucia Poľaková.   

Počas roka sa uskutočnili  2 stretnutia RZ (6.9.2021, 9.3.2022). Na prvom stretnutí si členovia volili 

výkonný výbor RZ. Oboznámili prítomných s finančným stavom RZ a rozpočtom na šk. rok 2021/2022. 

Zároveň si odsúhlasili prihlásenie RZ na 2% a prejednávali sa aj plánované aktivity školy . Na druhom 

stretnutí sa dohodol postup doručenia a zbierania tlačív od rodičov detí na 2%. Predniesli sa aktivity MŠ s 

 finančnou podporou RZ na 2.polrok školského (návšteva planetária,  Eko parku, divadelné predstavenia,  

Veselé popoludnie a pod.) 

Zápisnice z RZ sú zverejnené na webovom sídle školy. 

 

Rada školy (RŠ) – 9 členov, predseda RŠ je p. Marcela Dubovská – zástupkyňa PZ školy 

    Počet zasadnutí rady školy v školskom roku –4x ( z toho 2x v rámci výberového konania na miesto 

 riaditeľky MŠ). 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID 19 sa v roku 2021 nemohli 

uskutočniť všetky zasadnutia RŠ. Predsedníčka RŠ zvolila spôsob komunikácie prostredníctvom mailov – 

per rollam. Takéto zasadnutia RŠ v neprítomnosti, prostredníctvom mailov (per rollam) sú pre dnešnú  

dobu typické a aj nevyhnutné. Zasadnutie RŠ (per rollam) 22. 2. 2021 sa týkalo predloženiu Výročnej 

 správy RŠ za 2020, Správy o výsledkoch hospodárenia MŠ za rok 2020. Predsedníčka RŠ, p. Marcela 

 Dubovská prostredníctvom emailu odoslala všetkým členom RŠ príslušné dokumenty. 

 



 

 

 

 

Zasadnutie RŠ 20.9.2021 

Program zasadnutia: 

Predsedníčka RŠ p. Marcela Dubovská informovala o zmene člena v RŠ, z dôvodu odchodu dieťaťa do 

 ZŠ.  Členovia RŠ si v tajnom hlasovaní zvolili nového podpredsedu. Pani riaditeľka Mgr. Dana  

Voštinárová oboznámila členov RŠ s organizačným zabezpečením školského roka 2021/2022. Podrobne 

 informovala o štruktúre kariérových pozícií, o Školskom poriadku aj o Školskom vzdelávacom programe 

 Bernoláčik. Podala tiež informácie o obsahu Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch  

a podmienkach za šk. rok 2020/2021. Pani riaditeľka informovala členov o plánovanom odchode do 

dôchodku od 1.1.2022, z toho dôvodu bude zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie  na post 

 riaditeľky MŠ Bernolákova 19, PO.  

Výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky školy bolo vyhlásené zriaďovateľom, mestom 

Prešov, dňa 2.11.2021 na webovej stránke mesta Prešov (https://www.presov.sk/vyberove- 

konania.html) a školy (https://www.msbernolacik.sk/ ). Obálka s prihláškou a materiálmi bola otvorená 

 dňa 16.11.2021 na OŠKaCR v Prešove. Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka Mgr. 

 Renáta Horňáková. Dňa 23. 11. 2021 sa uskutočnilo prípravné zasadnutie rady školy, na ktorom prijala 

 rada školy kritéria hodnotenia uchádzačky o funkciu riaditeľky školy. Výberové konanie sa konalo dňa  

16. 12. 2021 v budove Materskej školy Bernolákova č.19, Prešov. Podrobnosti o prijatých kritériách, o 

 samotnom priebehu výberového konania sú uvedené v zápisnici. Na základe výsledkov výberového 

 konania rada školy spracovala Návrh rady školy na  vymenovanie do funkcie riaditeľky Materskej školy, 

 Bernolákova č. 19, Prešov Mgr. Renátu Horňákovú. Tento návrh bol predložený primátorke mesta  

Prešov. Rada školy zabezpečovala svoju činnosť v roku 2021 z prostriedkov rozpočtu školy. 

   

 Vedenie školy  má 4 členov – riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca MZ, vedúca ŠJ. 

 Títo zamestnanci sa  stretávaj na gremiálnych  poradách, alebo podľa potreby.                              

 Informácie vedenia sa  pre zamestnancov sprostredkúvajú   na poradách triednych učiteľov, operatívnych 

 a pracovných  poradách podľa potreby.  

 

Metodickú činnosť školy riadila vedúca metodického  združenia:   Mgr. Eva Karaffová. 

 Počet zasadnutí za šk. rok 2021/2022 prezenčne  2 krát (z dôvodu protipandemických opatrení). Tie sa 

 týkali školského projektu „ Čarovanie s legom“ a školskej akcie v spolupráci s rodičmi „Hradné slávnosti 

 v kráľovstve Bernolákovo“. Metodické materiály, zmeny v legislatíve, pokyny zriaďovateľa,  

ministerstva školstva boli odkomunikované formou dištančnou, štúdiom materiálov.  

 

 

 



 

 

 

 

d)  Údaje o počte detí materskej školy 

stav k 15.09.2021 – 137 detí 

stav k 31.08.2022 – 141 detí 

 Deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sme v šk. roku 2021/2022 nemali. 

 

e) Údaje o počte  pedagogických, nepedagogických zamestnancov 

 Počet zamestnancov od 01.09.2021 do 31.8.2022 

Pedagogickí zamestnanci  Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 100% 

úväzok 

60%  

úväzok 

kvalifikovaní 100% 

úväzok 

       14           0      13          1                    9           9 

 

f)  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov. 

Počet pedagogických zamestnancov v kategórii  učiteľ – 14  

Počet pedagogických zamestnancov v podkategórii  učiteľ MŠ – 14 

Počet pedagogických zamestnancov vykonávajúcich špecializované činnosti v kariérových pozíciách: 

- triedny učiteľ – 6 

- vedúci MZ - 1 

Počet pedagogických zamestnancov v kariérovom stupni: 

- samostatný pedagogický zamestnanec –  10 

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou  -  4 

 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na 

 výkon pedagogickej činnosti a na výkon vedúceho PZ. Personálna štruktúra zodpovedala spôsobu 

 organizácie výchovy a vzdelávania. 

 
  

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 

 

 „Prešovský magazín“č.7-8 /2022 uverejnil článok o živote našej materskej školy, jej minulosti, 

súčasnosti a pohľadov do budúcnosti. Podieľali sa na tom: Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka 

školy a Mgr. Eva Karaffová, metodička školy. 

Naša škola sa zapojila svojím environmentálnym projektom „Malí záhradkári“ do výzvy 

Nadácie VSE, kde sme uspeli a získali finančné prostriedky v sume 1500 eur.   

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

 
Z dôvodu pandémie koronavírusu (COVID 19) sa značná časť školských a mimoškolských 

akcií neuskutočnila a to do marca 2022, kedy sa uvoľnili opatrenia.   



 

 

 

 

Prax študentiek  SOŠPg a prax študentiek  PU PF sa uskutočnila (do marca 2022 bola často 

zrušená prax študentiek SOŠPg pre chorobnosť študentiek, alebo karanténu). 

 Spolupráca so ZŠ Šrobárovou bola pozastavená  do marca 2022. Deti predškolského veku 

navštívili ZŠ 1x , zúčastnili sa na vyučovacej hodine. 

Už niekoľko rokov sme súčasťou projektu „Recyklohry“ a „Hliníkový skarabeus“  

 

Názov akcie, projektu: 

Sokoliarska skupina „Horus" Košice 

Detský vzdelávacé projekt „Filipovi kamaráti" 

Projekt „Európsky týždeň športu" – školský projekt 

„Jesenné šantenie a tekviciáda"- školský projekt 

„Deň starých rodičov" 

Deň MŠ (4.10.) –„Veselé popoludnie"- spolupráca rodiny a 

školy 

Celoročný online projekt „Zatoč s odpadom“ 

 „Mikuláš“ 

„Legotvorenie“ – školský projekt 

„ZumbaKids" 

 

Druhý polrok školského roku 2021/2022: 

 

Divadlo Portál „Čáry Máry alebo záhada strateného 

prútika" 

Pedagogická prax študentiek  PF, SOŠPg 

Kurz korčuľovania 

Planetárium 

Besiedky ku „Dňu rodiny" 

Ekopark Holá Hora – návšteva  

„Detská párty“ uja Ľuba Hrehu 

„Bosonohá olympiáda" 

Projekt „Triediš, triedim, triedime“ 

„Veselé popoludnie" 

Slávnostné odovzdávanie osvedčení o ukončení 

predprimárneho vzdelávania 

 

   i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole  
  V  školskom roku 2021/2022  sme nemali inšpekciu. 

 



 

 

 

 

j)  Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy. 

 
 priestory školy sú dostatočne veľké, funkčné, udržiavané a bezpečné po rekonštrukcii na zníženie 

energetickej náročnosti budov MŠ, 

 triedy boli zariadené vhodným nábytkom a hrové kútiky s pestrým tematickým zameraním boli 

vybavené účelovo a s ohľadom na osobitosti detí v triedach,  

 knihy boli deťom dostupné a ich spektrum napomáhalo rozvíjať komunikačné kompetencie, 

 v triedach bol široký výber hračiek, učebných pomôcok, a funkčnej didaktickej techniky, 

 školský dvor bol udržiavaný, rozľahlý a materiálne vhodne vybavený na telovýchovu a šport. MŠ 

disponuje kabinetom s učebnými pomôckami, 

 MŠ má vybudovaný bezbariérový vstup pri jednotlivých vstupoch do budovy, 

 finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie bol využívaný v zmysle požiadaviek ŠkVP Bernoláčik 

na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania. 

 

 

 1. Priestorové podmienky školy 

Počet používaných miestností a ich stav k 31.8.2021 

Názov Počet Kapacita Technický stav 

triedy 
6 141 detí 

Nový nábytok, stoly, stoličky, zrekonštruované 

umyvárky, šatne 

telocvične 0 0    

infrasauna 1 5detí V dobrom stave, bez závad 

bazén 0 0  

šatne 
3  

každá šatňa má 8 nových uzamykateľných skríň 

a sociálne zariadenie 

Priestory pre vedenie školy 
3  

riaditeľňa, kancelária zástupkyne školy, 

kancelária vedúcej ŠJ 

Priestory na odkladanie 

náradia, rôzneho materiálu 
2  V dobrom stave 

ihriská 

3 
140 detí 

spolu 

Stav prevádzky schopný, zrekonštruovaný, 

doplnený o nové certifikované preliezačky, 1x 

ročne vykonaná ročná kontrola bezpečnosti 

ihriska MŠ  

 

  

  2. Materiálne podmienky školy 

 

 Máme 6 ks interaktívnych tabúľ+ notebooky , projektor, tlačiarne v triedach MŠ,  2 televízory,  

internet a skartovačky v každej triede, skener,   

 Vedenie MŠ na vyhotovovanie hospodárskej a pedagogickej agendy MŠ a ŠJ má k dispozícii   3ks 

počítače  a 3ks notebooky. 



 

 

 

 

 MŠ nemá priestory na telocvičňu. Telovýchovné náradie, náčinie sa nachádza v metodickom 

kabinete, v triedach a vo voľných priestoroch MŠ. Školský dvor  bol obohatený o pružinové 

prvky, drevené domčeky. 

 Stav učebných pomôcok je dobrý,  doplnenie v šk. roku 2021/2022ale stále nedostatočný. Učebné 

pomôcky sú sústredené prevažne v metodickom kabinete, niektoré didaktické pomôcky boli 

zakúpené pre všetky triedy. 

 Vo voľných priestoroch MŠ je infrasauna, na pravidelné saunovanie  detí v zimnom období, ktorá 

sa v v školskom roku 2021/2022 nevyužívala pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu. 

 V exteriéry MŠ mohli deti pozorovať klíčenie a rast niektorých druhov zeleniny, kvetov a byliniek 

vo vyvýšených záhonoch a na úžitkovej ploche školského dvora v súlade so zameraním školy. 

 Údržba na škole sa realizuje v spolupráci so živnostníkmi a firmami z rozpočtu prevádzky MŠ. 

Investičné opravy sa realizujú v spolupráci s odborom investičného rozvoja v meste Prešov. Na 

havarijný stav pieskovísk a nájazdových plôch sme získali od zriaďovateľa finančný príspevok 

4200 eur. Realizácia rekonštrukcie pieskovísk sa ukončila v septembri 2022. 

 

k)Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky. 

 

Spolupráca MŠ so subjektmi                  

 Spolupráca so ZŠ Šrobárová-  bola realizovaná v 2. polroku šk. roku 2021/2022  

 Spolupráca so  SOŠPg a PF v  Prešove – prax študentiek bola realizovaná. 

 Spolupráca s MŠ Bajkalská ul. v Prešove, predplavecká príprava 5-6 ročných detí bola v tomto 

školskom roku pozastavená 

 Spolupráca s PSK arénou, v rámci  kurzu korčuľovania 

 Spolupráca s centrami poradenstva  (CPPPaP v Prešove) – uskutočnenie testov školskej zrelosti, 

poradenstvo pre rodičov 

 Spolupráca s ÚPSVaR, Prešov – dobrovoľnícka činnosť v MŠ 

 

 Získať mimorozpočtové finančné zdroje na zlepšenie materiálno-technického  vybavenia  MŠ 

 Získali sme mimorozpočtové zdroje z 2% prostredníctvom právneho subjektu Rodičovského 

združenia organizovaného pri MŠ, ktoré sme využili na skvalitnenie edukácie, vybavenie 

didaktickými pomôckami v triedach a mimoškolské aktivity. 

 

Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania    (SWOT analýza) 

POZITÍVA NEGATÍVA 

Ľudské zdroje: 

 aktívni, kreatívni, vysoko kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou 

 vysoká miera účasti detí a pedagógov  na 

školských akciách a projektoch 

  záujem pedagógov o profesijný rast 

 realizácie cvičnej praxe   pre študentov PU PF v 

Prešove  a SOŠPg v Prešove 

 získavanie ľudských zdrojov formou 

 vyšší počet detí v niektorých  triedach 

(navýšenie o 3 deti)  

 zaťaženosť vedenia MŠ riešením  

ekonomických problémov MŠ 

 nadmerné množstvo administratívy 

 neustále sa meniaca legislatíva 

 finančné nedocenenie zamestnancov MŠ 

 epidemiologické opatrenia sťažujú prácu 

zamestnancom 



 

 

 

 

absolventskej a dobrovoľníckej praxe. 

Technické zdroje:   

 ŠJ, ktorá je súčasťou MŠ  v ktorej sa pripravuje 

výborná, kvalitná strava pre deti 

a zamestnancov MŠ, vybavená novými 

kuchynskými spotrebičmi, prešla renováciou 

 MŠ vybavená digitálnymi pomôckami 

a digitálnou technikou ( interaktívne tabule, 

notebooky, celoplošný internet na škole). 

 kosenie školského dvora vlastnou kosačkou – 

pravidelne upravený areál za nízke náklady 

 veľmi pekný, dobre vybavený, oplotený, 

bezpečný  školský dvor 

 priebežná obnova zastaraného  interiéru 

v triedach MŠ 

 elektronické otváranie dverí v šatniach 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 kvalitný pedagogický a nepedagogický tím 

v škole pritiahne potencionálneho klienta aj 

zo vzdialenejšej lokality 

 internetová stránka – informuje širokú 

verejnosť o aktivitách MŠ, priláka klientov, 

pomôže získať sponzorov 

 zaujímavé mimoškolské aktivity pomôžu pri 

vytváraní dobrého mena MŠ 

 zapájanie sa do projektov – získavanie financií 

a zdrojov 

 intenzívna spolupráca s poslancami pôsobiacich 

v RŠ a vo výbore mestskej časti   

 infrasauna – zlepšenie zdravia  detí, otužovanie  

 

 Vznik nových MŠ v blízkom okolí, 

konkurencia 

  možnosti havarijných situácií v objekte 

školy  

 Rušenie tried pre nízky počet detí 

  Covid 19 – prerušovaní dochádzky detí 

môže vzniknúť  nedostatočné zvládnutie 

kompetencií u detí 

 

 

   

Ďalšie vybrané informácie o škole ,návrhy na úpravu prostredia MŠ  

 v šk. r. 2022/2023 

INTERIÉR: 

 pokračovať vo výmene vstavaných skríň v triedach,  a detských šatniach, výmena dverí 

 rekonštrukcia detských  WC  

 dokúpenie nábytku do tried 

 pravidelne zabezpečovať bez závad interiér školy a tým  predchádzať úrazom, mať dostatok 

finančných prostriedkov na opravy 

 pre zníženie teploty v triedach počas vysokých horúčav, dať nalepiť protislnečné exteriérové fólie na 

okná 

 zabezpečiť pravidelnú údržbu plastových okien, dverí – predchádzať opotrebovaniu kovania 

 

ŠKOLSKÝ DVOR:  

 vytvorenie umelého mäkkého bezpečnostného povrchu pod hojdačky na školskom dvore, 

 prestrešenie terasy, vodné rozprašovače, 

 dokončiť pocitový chodník, vytvorenie okrasnej záhrady ako aj úžitkovej záhrady, 

 plot školského dvora je v zlom stave, labilný, so závadami, nevhodný na tento druh oplotenia, 

 prerastené ihličnany je potrebné ostrihať, vyschnutý strom odstrániť, poorezávať stromy, 

 oprava hracích prvkov z dreva podľa správy z kontroly ihriska. 

 



 

 

 

 

Vyhodnotenie ďalších hľadísk ktoré vyplynuli zo Swot  analýzy: 

 

Hygiena jednotlivých tried: je dobrá, zodpovedá hygienickým požiadavkám, upratovačky plnia aj iné 

 pracovné povinnosti, ako je kosenie areálu, strihanie kríkov a živých plotov,  pomáhajú pri príprave  

mimoškolských aktivít, dezinfikujú priestory v rámci opatrení na ochorenie Covid 19 a pod. 

 

Knižnica:  neustále je potrebné doplniť knižnicu a nové detské a odborné tituly 

 

Metodický kabinet:  pomôcky sa využívajú dostatočne,  je však potrebné pravidelne dopĺňať pomôcky 

 pre všetky oblasti edukácie tak, aby každá trieda mala samostatné portfólio UP a knižnicu.  

 

Klíma v triedach: je dobrá,  kolegyne  sa navzájom  dopĺňajú, rozumejú si, navzájom   kooperujú, sú  

aktívne a tvorivé.  

 

Klíma v škole: pedagogickí zamestnanci sú aktívni, kooperujúci, vedia spolupracovať pri  realizovaní  

aktivít pre deti a rodičov. Majú dobré  vzťahy s viacerými kolegami. Nepedagogickí zamestnanci MŠ sú  

pracovití, veľmi ochotní pracujú nad rámec pracovnej náplne. 

 

Spolupráca učiteľov s vedením MŠ :  je učiteľmi hodnotená  dobre, vysoko profesionálne na  všetkých  

úrovniach vedenia. 

 

Spolupráca so ŠJ: veľmi dobrá, strava pre deti je veľmi chutná, vedúca ŠJ je veľmi priateľská  

a ústretová. Plní aj funkciu hospodárskeho zamestnanca MŠ. 

 

Spolupráca s rodičmi :rodičovské združenie je samostatný právny subjekt, ktorý pôsobí pri MŠ ako 

 koordinátor aktivít  pre  rodičov a sponzor MŠ. Rodičia prispievajú darovacím príspevkom na zakúpenie  

hračiek pre deti. Pomáhajú s menšími opravami interiéru, prispievajú 2% a realizujú aktivity pre deti  

a rodičov.  Sú aktívni  aj v Rade školy. Taktiež pomáhajú pri donášaní drobného materiálu potrebného na  

edukáciu. V každej triede je dohodnutý ročný plán triednych stretnutí. Činnosť rodičovského združenia 

 riadi Rada rodičov.  Spoluprácu s rodičmi vyhodnotili učiteľky a vedenie MŠ ako veľmi dobrú. 

 

 

 
 

 

 

 


