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                                                                                                      o. z.  Materská škola                                                                                             

 

Správa 

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

2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
Spojená šlola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky - Organizačná zložka: Materská 

škola 

Adresa školy Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

Telefón +421 43 4282119 

E-mail spojenaskolavrutky@gmail.com www.spojenaskolavrutky.sk 

WWW 

stránka 
msprizsvrutky.edupage.org 

Zriaďovateľ   

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Erika Repková  042/4282119     

ZRŠ Bc. Svetlana Stahlová       

ZRŠ  Mgr. Beáta Pivarčiová       

ZRŠ  Mgr, Jaroslav Budz       

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 
Konta

kt 

predseda  Mgr. Lívia Čechová   

pedagogickí zamestnanci  Mgr. Anna Mistríková   

ostatní zamestnanci  Adriana Jeňová   

zástupcovia rodičov  Peter Kerhat   

 
 Ing. Martina Šimšíková   

 
 PhDr. Ľudmila Húsková   

Zástupcovia zriaďovateľa JUDr., Ing. Janka Rišianová 
 

 

 
Mgr. Marián Kráľ 

 

 

 
Ing. Miroslav Mazúr 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ v MŠ Martina Šuvadová     

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 86 

Počet tried: 4 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda:            A  B   C  D  Spolu 

počet žiakov 22 22 21 21 86 

z toho ŠVVP  0  0  0  0  0 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Prospech žiakov 

Dochádzka žiakov 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Štruktúra tried 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 8 3 8 2,5 

 

 
Eva Kačková 

 

Zástupca Rady študentov Daniela Šestáková 
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DPP         

Znížený úväz.      1  0,5 

ZPS       
 

Na dohodu         

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov MŠ  0 8 8 

vychovávateľov       

asistentov učiteľa       

        

spolu       

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Počas školského roka sa pani učiteľky zúčastnili niekoľkých vzdelávaní, ktorými 

si rozšírili vedomosti, zručnosti a obohatili svoj pracovný život o nové poznatky: 

L. Čechová Outdoorova edukácia v podmienkach súčasnej materskej školy 

Muzikoterapia (workshop) 

Geometria a meranie 

Obhajoba 2. atestačnej práce 

D. Mažáriová Muzikoterapia (workshop) 

Než zazvoní (online prednáška) 

S. Stahlová Outdoorova edukácia v podmienkach súčasnej materskejškoly 

M. Kišová Outdoorova edukácia v podmienkach súčasnej materskejškoly 

A. Vojčická Outdoorová edukácia v podmienkach súčasnej materskejškoly 

R. Kubičková Prosociálna výchova v Materskej škole 

Outdoorová edukácia v podmienkach súčasnej materskej školy 

Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní 

Než zazvoní (online prednáška) 

M. Šuvadová Prosociálna výchova v Materskej škole 

Outdoorova edukácia v podmienkach súčasnej materskej školy 

Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní 

Než zazvoní (online prednáška) 
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Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 5  0 

2.kvalifikačná skúška 1   0 

štúdium školského manažmentu 1  0 

špecializačné inovačné štúdium 2  0 

špecializačné kvalifikačné  0  0 

postgraduálne  0  0 

doplňujúce pedagogické  0  0 

vysokoškolské pedagogické 2  0 

vysokoškolské nepedagogické  0  0 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov 

Deti, bicykel a doprava 10   

Zimné radovánky 10   

Hýbme sa viac s loptou 20   

Vesmír očami detí 1- 1.miesto postup do krajského kola 

Vtáčia búdka súťaž CVČ Domino 12   

Pramienok, výtvarná súťaž 3   

Šarkaniáda s CVČ Domino 15   

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Plánované akcie a aktivity, ktorých sa deti zúčastnili v priebehu šk. roku 2019/20 

september : 

- Jesenný športový deň- na ihrisku SŠ organizované súťažne disciplíny 

- Na bicykli proti rakovine- aktivity pre deti predšk. veku v spolupráci s CVČ Domino na 

dopravnom ihrisku 

- Farmársky deň v Kriváni- návšteva záhradkárskej výstavy 

október: 

- Šarkaniáda- na škvárovom ihrisku, organizovalo CVČ Domino, (súťaž o najvyššie 

lietajúceho šarkana a najkrajšieho doma urobeného šarkana) 

- Šarkaniáda- spojená s jesenným tvorením na šk. dvore 

- -púšťanie šarkanov v areáli SS a ŠD- (Za prítomnosti rodičov a starých rodičov 

s krátkym vystúpením po jednotlivých triedach) 

- Týždeň jablka pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy ( aktivity zamerané na 

podporovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy) 

- Senior DSS Vrútky- (vystúpenie detí z predškolskej triedy) 

- V spolupráci s rodičmi sme sa zapojili do zberu papiera 

november: 
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- Poďme deti baviť pohybom- športová súťaž detí z pohybového krúžku v rámci 

projektu s MHáK Martin a mestom Martin v ŠH Podháj 

- Jesenné upratovanie- aktívne zapojenie deti do upratovania areálu šk. dvora s 

environmentálnym zameraním( hrabanie lístia, zber konárikov) 

- Beseda so zamestnancom SNP CHKO Veľká Fatra ( zúčastnili sa predškoláci) 

- Jesenná brigáda rodičov- (pomoc pri jesennej úprave školského dvora pred zimou) 

- Bábkové divadelné predstavenie rozprávky Talentíno ( v podaní divadla Príbeh zo 

- Žiliny) 

- Návšteva detí na MsP vo Vrútkach- predškoláci sa oboznámili s kamerovým 

systémom Mesta Vrútky 

- Tajomstvo starej borovice- ( environmentálne a outdoorové aktivity v areáli SŠ) 

- Pramienok- Naša MŠ sa zapojila do celoslovenskej a medzinárodnej súťaže vo 

výtvarnej tvorbe pre deti predškolského veku.- bez umiestnenia 

december: 

-Vianočný koncert v ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach- (zúčastnili sa predškoláci) 

- Privítajme Mikuláša 

- Tvorivé dielne v CVČ Domino 

- Návšteva klientov Z DSS Senior vo Vrútkach v našej MŠ- rozprávanie a spomínanie na 

vianočné tradície v podaní starých mám z DSS Senior pre predškolákov 

- Vianočná besiedka- na jednotlivých triedach 

január: 

- Lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline v spolupráci s Yetiland academy - ( určený pre 

predškolákov od 13. 1. 2020 do 17.1 2020) 

- Zimný športový deň v Jasenskej doline- (sa zúčastnili triedy B,C) 

- Vtáčia búdka- výtvarná súťaž CVČ Domino 

- Depistáž šklskej pripravenosti- (absolvovali na základe informovaného súhlasu 

rodiča, po jej vyhodnotení boli rodičia včas informovaní.) 

- Karneval- v priestoroch telocvične SŠ. 

február: 

- Návšteva knižnice Hany Zelinovej vo Vrútkach (zúčastnili sa predškoláci) 

- Starostlivosť o vtáky v zime- (zhotovenie krmidiel pre vtákov a rozmiestnenie v areáli 

šk. dvora, pozorovanie vtákov) 

marec - máj 

V tomto mesiaci zrušené akcie aj aktivity, zákaz hromadného stretávania z dôvodu 

pandémie COVID- 19, od 12. 3.2020 bol zátvor MŠ do 31.5. 2020 

jún: 

 Poďme deti baviť pohybom- slávnostné odovzdávanie cien a medailí deťom 

z pohybového krúžku v telocvični Základnej školy Hany Zelinovej, za prítomnosti 
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bývalej slovenskej biatlonistky Anastasiye Kuzminy. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

Prevencia obezity u detí predškolského veku - projekt bez finančnej podpory 

realizovaný internými pedagógmi 

Prevencia proti plochým nohám 

Projekt modernizácie IKT v MŠ 

AMV projekt 

Digi Projekt 

B) Krátkodobé 

- Poďme deti baviť pohybom v spolupráci s MHK, Martin 

- Zdravé oči už v MŠ - Únia nevidiacich, Slovensko 

- Macík v spolupráci so študentmi JLFUK v Martine 

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty: 0 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk.roku 2019/2020 v našej MŠ sa neuskutočnila inšpekcia. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Budova našej MŠ bola prvýkrát otvorená v roku 1976 pod názvom MŠ Centrum, neskôr sa 

premenovala na MŠ - 1. československej brigády a v súčasnosti tvorí organizačnú zložku Spojenej 

školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach. 

Materská škola v súčasnej dobe prevádzkuje 4 triedy, v ktorých sú zaradené deti podľa veku: 

Severná strana - poschodie: A - 5 - 6 ročné deti 

- prízemie : D - 3 - 4 ročné deti 

Južná strana - poschodie: B - 4 - 6 ročné deti 

- prízemie : C - 3 - 5 ročné deti 

Zariadenie a vybavenie priestorov interiéru a exteriéru materskej školy a jej vhodné vybavenie, 

vytvára podmienky na pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa. Výber zariadenia, nábytku, textílií 

podlieha bezpečnostným a hygienickým normám. 

Vnútorné prostredie tried je rozdelené na časti: 

a) s voľným priestorom pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry, 
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b) priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky, centrá). 

Tematické zameranie kútikov (centier) vyplýva z plánovaných činností, zámerov 

a požiadaviek učiteľky a detí. Môže sa obmieňať. 

Prostredie materskej školy: 

- spĺňa estetické a emocionálne kvality, 

- je útulné, príjemné a harmonické, 

- je jedinečné a podnetné pre deti, každá trieda má svoj vlastný pôvab a rukopis, 

- je podnetné, učitelia cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a 

súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia, 

- je dynamické, odrážajú sa v ňom každodenné pokroky, zmeny a novinky realizovania programu. 

Materiálne vybavenie: 

- je základom vnútorného prostredia, 

- nezatieňuje samotné dieťa, ale je vhodným podnetom na jeho osobnostný rozvoj, 

- poskytuje deťom priame a bezprostredné zážitky, dáva voľný priechod ich iniciatíve a podporuje a 

rozširuje jeho vnútornú motiváciu, 

- súčasťou vybavenia sú vhodne umiestnené, viditeľné a dostupné pomôcky 

- hračky patria k nezastupiteľnému a štandardnému vybaveniu materských škôl, 

- sú dopĺňané priebežne, podľa potreby a zvýšená pozornosť je venovaná ich kvalite a vekovej 

primeranosti, 

- súčasťou je vybavenie literatúrou - detská a odborná literatúra, ktorá je priebežne dopĺňaná, 

učebné pomôcky, hudobné nástroje - bolo by vhodné doplniť, didaktická a audiovizuálna technika, 

digitálne technológie atď., telovýchovné náradie a náčinie by bolo potrebné doplniť, 

- súčasťou materiálneho vybavenia na kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu je 

dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti, 

- využívame telocvičňu v Spojenej škole, kde využívame telocvičné náradie, 

- nábytok triedy rešpektuje antropometrické požiadavky a parametre, sú umiestnené vo svetlej časti 

miestnosti so správnym dopadom svetla. 

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu priestoru detí na hry, cvičenie, odpočinok. Nábytok je 

vyhotovený z prírodného materiálu, s použitím ekologických prípravkov, čo zodpovedá 

bezpečnostným a zdravotným požiadavkám. Rozvíja estetické cítenie detí. 

Každá trieda má svoju spálňu s ležadlami, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, funkčnosť 

a bezpečnosť. 

Vonkajší priestor - exteriér: 

- tvorí areál školského dvora, pieskovisko, veľká záhrada, asfaltové ihrisko a chodníky, zariadenie 

ihriska tvoria preliezačky a šmýkačky, 

- umožňuje deťom pohybové činnosti, tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti, komunikačné a 

špeciálne činnosti. 

Konkrétne a presné požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie materiálneho 

prostredia MŠ sú zohľadnené podľa vyhlášky MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež, ako aj zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- čiastočné opravy v areáli školského dvora / preliezačky/ 

- nákup žineniek na cvičenie v interiéri MŠ 

Na základe kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného 

dozoru, na podnet zistených nedostatkov bola naplánovaná 3. etapa rekonštrukčných prác. Z 

dôvodu nevyhovujúcej finančnej situácie zo strany zriaďovateľa sa táto rekonštrukcia 

neuskutočnila. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Uvádzame pridelené finančné prostriedky za obdobie 9 – 12/2019 a 1. -6. 2020: 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – podielové dane:  

Mzdy a odvody: 147 600,-    Prevádzka: 28 000,- 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

5 551,- 

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 

DAR RODIČOV, 2% z dane: 4 200,- 

Použité na nákup nábytku do triedy B, hračky pod stromček, mikulášske balíčky, balíčky k MDD, 

učebné pomôcky, karneval, aktivity počas roka: ceny k športovým dňom, výtvarný materiál, 

občerstvenie na besiedky pre rodičov, divadelné a kultúrne podujatia 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

0,- 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky: 

- zameranie materskej školy na environmentálne cítenie, pohybovú výchovu 

- nadštandardné aktivity na škole 

- počas pobytu detí v MŠ získavanie špeciálnych pohybových zručností - plavecký 

výcvik, lyžiarsky výcvik, pohybový krúžok - Poďme deti baviť pohybom- príprava na hádzanú 

- vybavenie štyroch tried PC a troch tried interaktívnou tabuľou, notebookom, tlačiarňou 

- využívanie zážitkového učenia 

- dobrý imidž školy 

- priestranná školská záhrada 
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- čiastočná rekonštrukcia interiéru 

-vybudovanie dopravného ihriska v areáli Spojenej školy 

Slabé stránky: 

- nedostatok finančných prostriedkov na ocenenie zamestnancov, ale aj na 

zakúpenie materiálneho vybavenia 

- nedostatočné využívanie projektov na získavanie finančných prostriedkov pre MŠ 

- nedostatok fin. prostriedkov na skvalitnenie materiálno technického vybavenia MŠ, 

obnovy interiéru niektorých tried, šatní, ako aj obnovu a zakúpenie zariadenia pre hry vonku 

- nedostatočné zabezpečenie okolia areálu MŠ / oplotenie/- demotivácia v ďalšom rozvoji v oblasti 

ineriérových úprav 

Príležitosti: 

- partnerský vzťah: D - R - Š, 

- spolupráca s rôznymi inštitúciami 

- využívanie nových metód, foriem v edukačnej činnosti 

- zapájanie sa do dostupných súťaží, projektov na získanie finančných prostriedkov 

- dobré meno školy 

- propagácia školy prostredníctvom webovej stránky 

- rozširovanie profilácie školy 

- vzdelávanie sa pedagogických zamestnancov 

Ohrozenia: 

- slabé ohodnotenie zamestnancov 

- nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie moderných učebných pomôcok 

- zastarané vybavenie niektorých tried, šatní 

- neobjektívnosť rodičov 

- nároky rodičov 

- zastarané vybavenie školského dvora /preliezačiek/ 

- nízka pôrodnosť detí v lokalite Vrútky 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Vtáčia búdka- výtvarná súťaž CVČ Domino 

Šarkaniáda- organizovalo CVČ Domino, (súťaž o najvyššie 

lietajúceho šarkana a najkrajšieho doma urobeného šarkana 

- Pramienok- Naša MŠ sa zapojila do celoslovenskej a medzinárodnej súťaže vo 

výtvarnej tvorbe pre deti predškolského veku.- bez umiestnenia 

- Vesmír očami detí, XXXV. regionálne kolo výtvarnej súťaže , organizovanej Turčianskym 

kultúrnym strediskom 

/ 1. miesto/, postup do krajského kola 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Anglický jazyk 28 2 Učiteľka zo ZŠ 

Hýbme sa viac s loptou 12 1 
 

Hýbme sa viac s loptou 17 1 
 

Výtvarný odbor /ZUŠ/ 9 1 
 

Výtvarný odbor /ZUŠ/ 9 1 
 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

- Besiedky pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

- Plenárne stretnutie rodičov 

- stretnutia Rady rodičov v MŠ 

- Jesenná brigáda na školskom dvore 

- Šarkaniáda - tvorenie z prírodnín, preteky so šarkanmi 

- Mikuláš v MŠ 

- Vianočné besiedky 

- v spolupráci s rodičmi sme sa zapojili do zberu papiera 

 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach 

- deti PV sa zúčastnili ponúknutých výchovných koncertov OZ Štvorlístok 

- finančná podpora rodičov formou Daru MŠ 

- besiedky pre starých rodičov 

- Privítajme Mikuláša 

- Karneval s ujom Janom v telocvični SŠ 

- Vianočné besiedky 

- brigády na šk. dvore 

- predstavenia pre deti 

- koncerty 

Policajný zbor  SR a Mestská polícia Vrútky 

- návšteva kamerového systému mestskej polície vo Vrútkach 

- knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach 

- Yetiland academy Jasenská dolina- lyžiarsky výcvik, 

- zimný športový deň v Jasenskej doline 

Spolupráca so Spojenou školou, Ul. M. R. Štefánika 1 Vo Vrútkach 

Spolupreáca so SŠ – o. z. Základná škola 
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 - edukačné aktivity v knižnici Štoplík 

- telesná výchova v telocvični realizovaná 1 x týždenne 

- fotografovanie detí /Sheffer foto/ 

- spolupráca so špec. školskou pedagogičkou základnej školy a školskou psychologičkou  z CPPPaP 

Martin 

- psychologická Depistáž detí predškolského veku 

- DSS Senior vo Vrútkach 

- Slovenský zväz záhradkárov 

 

Činnosť v čase prerušenia prevádzky školy: 

VVČ druhého polroka bola prerušená zátvorom MŠ z dôvodu COVID -19 od 10. marca 2020.Deti 

sa do tried opätovne vrátili 1. júna. Boli veselé a tešili sa, že po dlhšej dobe prišli znova medzi 

svojich kamarátov a obľúbené pani učiteľky. Prevádzkový čas MŠ bol upravený na 9 hodín, 

fungovali 3 triedy, maximálny počet detí v jednej triede bol ministerstvom stanovený na 15. Spolu 

navštevovalo MŠ v tomto období cca 40 detí. Vzdelávanie v riadnom rozsahu či dodržiavanie ŠkVP 

bolo kvôli prísnym hygienickým opatreniam a úpravám Školského poriadku prakticky nemožné. Z 

toho dôvodu sme sa viac zamerali na výchovu, usmerňovanie detí, utužovanie kamarátskych 

vzťahov, na pobyt na čerstvom vzduchu a na zvýšenú hygienu. Pár detí z rodinného prostredia 

s voľnou výchovou mali v prvých dňoch problém dodržiavať stanovené pravidlá, no postupne sa to 

upravilo. Po vedomostnej stránke deti nedisponovali zníženou úrovňou, bolo vidieť, že sa im 

rodičia doma venovali. Adaptáciu a návrat do prostredia MŠ po troch mesiacoch preto môžeme 

zhodnotiť ako bezproblémové.  

Zamestnanci – učiteľky MŠ do 14. 4. 2020 pracovali home office a od 15. 4. 2020 ostali doma na 

80 % platu po dohode so zriaďovateľom. Nepedagogické zamestnankyne dezinfikovali priestory 

MŠ a taktiež od 15. 4. 2020 ostali doma na 80% platu ( Zo správy MZ učiteliek MŠ - Martina 

Šuvadová, vedúca MZ). 

Záver 

Vo Vrútkach, 24. júla 2020 

Vypracovala: Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ                                           .................................... 

                                                                                                       Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. 06. 2020 

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

                                                                                               PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školy 

 

Správ prerokovaná v Rade školy dňa 31. 08. 2020                              ....................................... 

                                                                                                          Mgr. Lívia Čechová, predseda RŠ 


