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

2020/2021 je vypracovaná  podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Údaje o škole 

Názov školy Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov 

Adresa školy Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov 

Telefón +42154742362 

Mobil +421903428289 

E-mail skolka.mslovenskej@gmail.com  

webové sídlo školy www.msmssp.sk 

Adresa elektronickej pošty skolka.mslovenskej@gmail.com 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Meno a priezvisko Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka 

školy 
Mgr. Jana Klebanová 054 742 23 62 0903 428 289 

skolka.mslovenskej@ 

gmail.com 

Zástupca 

riaditeľky 

školy 

Dana Korekáčová 054 742 23 62   
skolka.mslovenskej@ 

gmail.com 

 

Rada školy 

  Titul,  meno  priezvisko Kontakt 

predseda Mgr. Slávka Andrejovská    

pedagogickí zamestnanci Anna Marušáková    

  Mgr. Slávka Andrejovská   

ostatní zamestnanci Alena Beľaková    

zástupcovia rodičov Mgr. Soňa Kulíková   

  Dis. Art. Michaela Sušinová    

  Pavol Bačik    
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  Ivana Kuzmová   

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Iveta Špaková   

  Milan Pavúk   

  Mgr. Vilam Mihok   

  Mgr. Mária Šmajdová   

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Mesto Stropkov 

Sídlo Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov 

Telefón 054 486 88 00 

E-mail mesto@stropkov.sk 

 

§ 2. ods. 1 c 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

V školskom roku 2020/2021,  Rada školy pri Materskej škole,  Matice slovenskej 

740/7 v Stropkove, ktorá  bola ustanovená v zmysle § 24 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 pracovala podľa plánu Rady školy na príslušný školský rok a Štatútu 

Rady školy pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove. Zápisnice z uskutočnených 

zasadnutí sú vyhotovené a archivované u predsedníčky rady školy Mgr. Slávky Andrejovskej. 

Rada školy vzhľadom k celkovej pandemickej situácii v súvislosti s Covid - 19 bola 

ustanovená 1.októbra 2021, nakoľko situácia v školskom roku 2019/2020 neumožňovala 

hromadné podujatia a teda uskutočniť voľbu do Rady školy v stanovenom termíne.  

Funkčné obdobie sa začalo dňom 02.10.2020 prvým ustanovujúcim stretnutím, ktoré 

zvolala riaditeľka materskej školy Mgr. Jana Klebanová na obdobie 4 rokov. V školskom  

roku 2020/2021 zasadala rada školy 2x. Jednou z príčin bola pandemická situácia na 

Slovensku.  

Na zasadnutiach  boli prerokované základné dokumenty školy, a to:  Školský poriadok 

na školský  rok 2020/2021, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
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a podmienkach  školy za školský rok   2019/2020, informácie týkajúce sa rozpočtu školy na 

príslušný kalendárny rok, informácie týkajúce sa zápisu detí do materskej školy na nový 

školský rok, materiálno-technické zabezpečenie obidvoch materských škôl a ďalšie body  

týkajúce sa prevádzky a činnosti materskej školy. Rada školy vzala na vedomie personálne 

zloženie MŠ, počty detí v jednotlivých triedach, analýzu výchovno-vzdelávacej práce v MŠ 

v súvislosti s implementáciou ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Členovia RŠ boli oboznámení s realizovanými aktivitami školy, úspechmi detí, ktoré 

reprezentovali školu na rôznych súťažiach, s využívaním finančných prostriedkov ako aj so 

správou pripravenosti MŠ na príslušný školský rok, ktorú materská škola každoročne 

predkladá zriaďovateľovi.  

Údaje o činnosti pedagogickej rady  

Pedagogická rada zasadala podľa plánu pedagogických porad na príslušný školský rok. 

Rozhodovala o zásadných otázkach výchovy a vzdelávania, schvaľovala a hodnotila výsledky 

výchovno-vzdelávacej činnosti, plnenie Školského vzdelávacieho programu, riešila plánované 

koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, 

metodickej a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácii, 

skúsenosti a poznatkov, bola priestorom na vzdelávanie pedagógov.  

V školskom roku 2020/2021 boli zvolané 4 riadne zasadnutia a 2 operatívne porady 

pedagogických zamestnancov. Zápisnice zo zasadnutí sú uložené v kancelárii riaditeľky školy 

a následne archivované v zmysle platných predpisov. 

Ako poradný orgán riaditeľa školy sa pedagogická rada  podieľala na riadení školy.  

Členky na svojich zasadnutiach prerokovali Školský  poriadok, Plán vnútroškolskej kontroly, 

podmienky prijímania detí  do MŠ, Plán profesijného rozvoja  pedagogických zamestnancov, 

Sprievodca na príslušný školský rok, poradenskú a konzultačnú činnosť v MŠ. Jednotlivé 

stretnutia boli zamerané aj na plnenie vlastných cieľov vyplývajúcich z Koncepcie školy, 

z cieľov  ŠkVP, a  profilácie materskej školy. 

 

Údaje o metodickom združení  

Názov MZ  Vedúca MZ  Zastúpenie  Poznámka 

Metodické združenie  Bc. Anna Gombárová  
Vzdelávacie oblasti ŠVP 

pre MŠ  
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Metodické združenie v školskom roku 2020/2021 naďalej pokračovalo v plnení 

všeobecných i špecifických cieľov vychádzajúc zo záväzných dokumentov MŠ SR, 

Spravodajcu na školský rok 2020/2021, dokumentov našej školy a požiadaviek pedagógov.  

MZ pracovalo pod vedením vedúcej MZ Bc. Anny Gombárovej.  Zasadnutia sa konali 

podľa plánu MZ, ale aj podľa  potrieb školy. Prerokúvali sa na nich aktuálne otázky výchovy 

a vzdelávania detí v materskej škole, otázky formy, obsahu a prípadných zmien v plánovaní 

VVČ. Plán zasadnutí MZ a jeho obsah vypracovala vedúca MZ a schválila riaditeľka školy.  

Metodické združenie plnilo úlohy podľa schváleného plánu, členky sa na jednotlivé 

zasadania zodpovedne pripravovali z hľadiska odborného a pedagogického aspektu a tiež 

 z hľadiska priamej pedagogickej a metodickej skúsenosti z VVČ.   

Metodické združenie sa zišlo v uplynulom školskom roku 4x.  Učiteľky na 

metodických stretnutiach rozoberali aktuálne odborné témy a pedagogické problémy, zároveň 

si prostredníctvom metodického združenia odovzdávali odborné skúsenosti. MZ plnilo aj  stále  

úlohy, ktoré bolo potrebné plniť počas celého školského roka ako napríklad:  

-  overovať v praxi učebné osnovy ŠkVP, zaznamenávať potrebné úpravy a po prehodnotení 

na zasadnutí MZ zapracovať do ŠkVP, 

- sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,   

pedagogických dokumentoch  na príslušných webových sídlach, 

-  neustále sa informovať o možnostiach vzdelávania pedagogických zamestnancov, umožniť   

  a podporovať zvyšovanie odbornej spôsobilosti PZ a OZ, 

-  venovať sa samoštúdiu odbornej literatúry, predovšetkým  metodík vydaných k jednotlivým        

   vzdelávacím oblastiam ŠVP, 

Vzhľadom k pandemickej situácii a predovšetkým zákazu hromadných stretnutí sa 

niektoré úlohy realizovali komunikáciou prostredníctvom elektronickej formy, zadávaním 

dištančných úloh  a pod.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte detí 

Počet  detí: 194 

Počet tried: 8 

Z toho: 7 tried – homogénne – MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov 

Z toho: 1 trieda – elokované pracovisko Bokša 
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Podrobnejšie informácie: 

Veková kategória: 2-6 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 Spolu 

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

počet žiakov 22 24 23 23 25 25 26 26 194 

z toho ŠVVP 0 0 0 0 1 0 0 0  1 

Z toho detí 

predškolského veku  
        54 

 

Z toho bude 

pokračovať v plnení 

povinného PV 

        6 

 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet pedagóg. 

prac. 

Počet 

nepedag. prac. 

Počet úväzkov 

pedagogických prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 17 11 17 11 

PA 2 0 2 0 

OZ 2 0 2 0 

Materská 

dovolenka 
1 0 0 0 

Rodičovská 

dovolenka 
1 0 0 0 

Znížený úväzok 0 1 0 1 

Na dohodu 0 0 0 0 
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§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 17 17 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 2 2 

odborní zamestnanci 0 2 2 

Spolu 0 21 21 

 

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali v rámci ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a podľa plánu profesijného rozvoja aktualizačné vzdelávanie, 

ktoré bolo ukončené záverečným testom a na základe ktorého každá PZ a OZ získal 

osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania.  

 

§ 2. ods. 1 g 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Aktivity, ktoré škola realizovala vychádzali z dlhoročnej osvedčenej praxe, plánu 

spolupráce s rôznymi subjektmi v oblasti výchovy a vzdelávania. MŠ reagovala  na výzvy 

rôznych subjektov k spolupráci a participácii aktivít pre detí, zamestnancov a rodičov.   

Z dôvodu pandemickej situácie a opatreniam Ministerstva školstva sa spravidla 

realizovali iba niektoré aktivity predovšetkým po jednotlivých triedach, alebo sa nerealizovali 

vôbec. Nerealizovali sa stretnutia na úrovni spolupráce materskej školy a základných škôl 

v meste Stropkov, divadelné predstavenia v materskej škole, MsKS Stropkov, športové 

podujatia v rámci spolupráce s CVČ, koncerty, návštevy ZUŠ, SZUŠ a pod.  

- celoškolské akcie: Deň materských škôl na Slovensku, Dajme spolu gól, Európsky deň 

športu, Svetový deň jablka, Svetový deň výživy, Svetový deň vody, Medzinárodný Deň Zeme, 

Svetový deň - Pohybom k zdraviu, 

- okresné, mestské akcie „Výtvarný plenér Františka Veselého“, kde Terézia Tkačová sa 

umiestnila na 3. mieste a Hanka Holotová na 1. Mieste 
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§ 2. ods. 1 h 

„Poďme spolu do prírody“ - športovo-turistická vychádzka do prírody  so zameraním na 

rozvoj pohybových a orientačných schopností deti v teréne      (október 2020) 

„Zdravé dobroty zo záhrady“- jesenná výstava ovocia a zeleniny spojená  

s ochutnávkou ovocných a zeleninových šalátov v spolupráci so ŠJ v rámci Svetového dňa 

výživy – „Ovocný deň“  (október 2020) 

„Šarkaniáda“ utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode ako súčasti ŽP 

 Turistická vychádzka do Bokše – zameraná na zvládanie rôznych druhov prekážok v blízkom 

a vzdialenom okolí materskej školy a elokovaného pracoviska   (16.10.2020) 
 
„Deň materských škôl“ – oslava sviatku slávnostnými aktivitami v triede, na školskom dvore  

Vychádzka k rieke Ondava  - so zameraním na orientáciu v blízkom okolí a orientáciu 

prostredníctvom bodov a  piktogramov 

Jesenná športová mini olympiáda v školskej záhrade  

„Poslovia Mikuláša“ - stretnutie s Mikulášom v materskej škole po jednotlivých triedach - 

priblíženie tradícií, zvykov a sviatkov regiónu s motiváciou k slušnému správaniu 

a dobrosrdečnosti  (6.12.2020) 

Vianočná besiedka v jednotlivých triedach bez účasti rodičov 

Recyklománia – sledovanie série príbehov a aktivít v rámci profilácie materskej školy, kde sa 

deti mali možnosť oboznámiť s praktickými ukážkami recyklácie rôznych druhov odpadov  

Matematická olympiáda, kde sa deti prostredníctvom jednoduchých úloh mohli zabaviť 

a zistiť, že s číslami sú kamaráti 

Vznášanie Moreny – spoločná názorná ukážka  

Deň matiek – krátky videoprogram v každej triede formou odoslania mamám  prostredníctvom 

videonahrávky 

Deň detí – aktivity, ktoré sa realizovali individuálne po jednotlivých triedach 

s individuálnym programom z dôvodu zákazu hromadných stretnutí – boli to športové, 

pohybové a relaxačné aktivít 

 

Rozlúčka s predškolákmi  a materskou školou - dopoludnie   aktivít a hier zameraných na 

rozlúčku s predškolákmi, odovzdávanie darčekov, rozlúčky s rodičmi a učiteľkami 

a prezentáciou tabla za jednotlivé triedy                                                                               
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Projekty 

V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty: 

„Pomáhajúce profesie pri edukácii detí a žiakov II“ (september 2020 - august 2022) – 

podporený 

„Slovenský futbalový zväz: „Dajme spolu gól“- projekt bol zameraný na popularizáciu 

futbalu v materských školách - podporený 

„Múdre hranie“ – projekt pre MŠ - podporený 

 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná ŠŠI. 

 

§ 2. ods. 1 j 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických  podmienkach školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na uspokojujúcej úrovni. Na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť škola využívala 8 kmeňových tried. Z nich komplexnou 

rekonštrukciou prešlo 7 tried, súčasťou ktorých sú aj  – spálne, WC pre detí, kabinet pre 

učiteľky, umyvárne.  

Materská škola bola odovzdaná do užívania dňa 1. septembra 1968. V súčasnosti je 

materská škola právny  subjekt. Jej zriaďovateľom je mesto Stropkov. Škola  sídli v  

zateplenej budove s priestranným areálom, v tichej lokalite mesta. Materská škola má k 

dispozícii tri účelové pavilóny: 

- hospodársky, kde sa nachádza kuchyňa, sklady, kancelária riaditeľky a kancelária vedúcej 

školskej jedálne, 

- hlavný, jednoposchodový pavilón, v ktorom sú umiestnené štyri triedy s príslušenstvom, 

- pavilón, kde sú  situovane tri triedy s príslušenstvom. 

Súčasťou materskej školy je elokované pracovisko Bokša, ktoré prevádzkuje jednu 

triedu. Priestory materskej školy sú pre pobyt deti dostatočne priestranné a svetlé. Poskytujú 

dostatok miesta na vykonávanie rôznych aktivít počas celého dňa. Materiálno-technické 

vybavenie na výchovno-vzdelávaciu činnosť je primerané, postupne inovované. V rámci 

finančných možnosti je potrebné ho neustále modernizovať.  
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Veľkou devízou materskej školy je priestranný školský dvor, ktorý svojim vybavením 

a množstvom zelene poskytuje dostatok možnosti na aktívny pobyt detí vonku. V budúcnosti 

je potrebné vybaviť priestory dvora novými a modernými exteriérovými objektmi pre 

bezpečnú a hravú zábavu detí. Pri zveľaďovaní, údržbe a skrášľovaní areálu školy a školskej 

záhrady a hlavne kvôli bezpečnosti detí ako aj samotných zamestnancov je potrebné 

zabezpečiť výrub stromov, ktoré zasahujú do fasády budovy MŠ.  

V elokovanom pracovisku Bokša  k bezpečnosti  areálu by bol potrebný kamerový 

systém, nakoľko pre nízke oplotenie sa v zadnej časti materskej školy zdržiavajú asociáli, ktorí 

ničia budovu a areál školy (fľaše, nebezpečné predmety.....). Z hľadiska bezpečnosti deti je 

potrebné v obidvoch materských školách opraviť oplotenie areálu materských škôl.  

Škola má vlastnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravu deťom  a zamestnancom. 

 

Po materiálno-technickej stránke boli od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 vykonané: 

- komplexná rekonštrukcia triedy, spálne a kabinetu pri triede Konvalinky  

- výmena podlahy PVC za vinylovú podlahu v triede a spálni Konvalinky 

- vybavenie nábytkom triedu Konvalinky a skrine pre učiteľky na uzamkýnanie  

- komplexné stavebné práce na chodbe vedúcej k hlavnej kuchyni 

- kuchynská linka  do kuchynky pre personál školy 

- chladnička pre personál školy 

- hygienická maľba triedy Konvalinky 

- 25 detských ležadiel do triedy Snežienky 

- 4 ks vahadlová hojdačka do prednej časti školského dvora 

- učebné pomôcky Legal Soft 

- multifunkčná farebná tlačiareň do triedy Obláčiky 

- záclony, závesy do triedy Konvalinky a Margarétky 

- školské pomôcky, učebné pomôcky na TV, RP, JV 

- celková rekonštrukcia triedy margarétky – stavebné činnosti v spálni, triede a kabinete 

– odstraňovanie starých náterov, lepenie, sieťovanie, štukovanie, odstraňovanie starých 

radiátorových krytov, elektroinštalačné práce, odstraňovanie starých drevotrieskových 

obkladov v triede, spálni a kuchynke, odstraňovanie starej PVC, starej dlažby, sekacie 

práce, murovacie práce, hygienická maľba 

- celková výmena podlahy – PVC a obvodových stien v triede Konvalinky a Margarétky 
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- nábytok do triedy Margarétky – detská kuchynka, skrine pre učiteľky 

- posteľná bielizeň do troch tried, utierky a uteráky pre zamestnancov školy 

(prostredníctvom chránenej dielne) 

- nové garniže, koberec a behúne do triedy Konvalinky a Margarétky 

- výmena všetkých dverí vedúcich do triedy Konvalinky, Margarétky a hornej chodbe 

- celková rekonštrukcia hornej chodby – dlažba, odstraňovanie starých náterov 

s výmenou všetkých dverí 

- revízia EE v MŠ Matice slovenskej Stropkov a elokovaného pracoviska Bokša 

- nábytok do riaditeľne 

- ochranné pracovné pomôcky pre PZ a NZ, dezinfekčné prostriedky, rúška, respirátory, 

dezinfekčné gély, 

 

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Škola dosahuje dobré výsledky najmä vo výtvarných  a športových súťažiach, v kvalitnej 

príprave detí do základných škôl. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

- nedostatky v gramatickej správnosti a spisovnosti,  problémy s výslovnosťou, ktorá je 

u niektorých nezrozumiteľná, 

- rečové a jazykové nedostatky, 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami  

- slabá spolupráca detí pri riešení matematických úloh, 

- ťažkosti pri určovaní pojmov vpravo/vľavo, 

- nedostatočná orientácia v rovine, rade, priestore 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

- nevhodné správanie problémových  detí, ktoré narúšajú  všetky činnosti počas dňa 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

- malá dávka trpezlivosti pri dokončovaní pracovných výrobkov a produktov, 

- postoje k upratovaniu hračiek, 

- postoje k udržiavaniu poriadku po pracovných činnostiach, 



Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov 

 

Tel.: +421 54/ 742 2362         email: skolka.mslovenskej@gmail.com           IČO: 42 34 36 82 
                                     www.msmssp.sk 
 

- problémy so skladaním papiera, 

- neprimeraná úroveň sebaobslužných činností u niektorých detí 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

- zlé držanie tela 

- nepozornosť detí pri pohybových aktivitách na školskom dvore. 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra  

- výraznejší záujem o hudobno-pohybové činnosti na rozdiel od vokálnych. 

Návrh opatrení: individuálna práca s deťmi v čase vyučovania s využitím pedagogických 

asistentov a školských špeciálnych pedagógov. 

§ 2. ods. 2 a 

Deti so ŠVVP 

V školskom roku 2020/2021 sme mali 1 dieťa so  ŠVVP.  

 

§ 2. ods. 2 b 

Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva 

Počet prijatých detí:  63  

 

§ 2. ods. 5 a 

Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Materská škola je rozpočtovou organizáciou s odvetvím ekonomickej činnosti 

predškolská výchova. Rozpočet na kalendárny rok 2020 bol schválený mestským 

zastupiteľstvom na počet zapísaných detí v materskej škole a na príslušný kalendárny rok.   

V školskom roku 2020/2021 prispievali rodičia na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s hmotným zabezpečením školy v zmysle §28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so 

VZN mesta Stropkov čiastkou 5,50 €/na jedno dieťa. Tieto finančné prostriedky boli použité 

na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (učebné pomôcky, hračky pre deti) a 

na pokrytie prevádzkových nákladov školy. 

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom prostredníctvom Okresného úradu 

v sídle kraja – nenormatívne finančné prostriedky na detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky boli využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

detí predškolského veku. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade so smernicou a to na 
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vybavenie učebnými pomôckami, úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách 

podľa osobitného predpisu a na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove 

a vzdelávaní detí predškolského veku. 

Materská škola Matice slovenskej hospodári na základe schváleného rozpočtu a 

následne jeho úprav v mestskom zastupiteľstve. Rozpočet školy tvorí viacero zdrojov:  

- finančné prostriedky z podielových daní na financovanie originálnych kompetencií pridelené   

  zriaďovateľom v rámci rozpočtu na kalendárny rok 

- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí  

- finančné prostriedky pre deti v HN na školské potreby, na stravné a predškolákov 

- finančné prostriedky na realizáciu projektov v oblasti zamestnanosti poskytnuté   ÚPSVaR 

zo   

  zdrojov ESF a spolufinancované zo ŠR. 

     Počet detí v materských školách:  
Materská škola   Počet detí - Edu zber 

Materská škola Matice slovenskej   173 
Materská škola Bokša   22 
Spolu   195 
z toho:   
dieťa 1 rok pred školskou dochádzkou 54 
dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 1 

  
 

 
 
Rozpočet na rok 2020 - Materská škola Matice slovenskej  
  Schválený  Schválený 

rozpočet   
rozpočet  po poslednej 

zmene  
na rok 2020   

 
Bežné príjmy 44 154,00 126 776,00  
Finančné operácie 0,00 5 520,00  
Príjmy od zriaďovateľa (OK,VaV,HN) 538 128,00 492 535,00  
Príjmy celkom 582 282,00 624 831,00  
Bežné výdavky 582 282,00 615 973,00  
Kapitálové výdavky 0,00 6 000,00  
Výdavky celkom 582 282,00 621 973,00  
Rozpočet  MŠ vyrovnaný prebytkový  
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Druh príjmu, výdavku Upr. rozpočet  Skutočnosť % plnenie 
Nedaňové príjmy       
223 - poplatky a platby (zápisné)  7 425,00 5 297,29 71,34 
223 - za stravné - réžia 5 000,00 3 690,69 73,81 
223 - za stravné 23 000,00 24 231,51 105,35 
292 - z dobropisov 100,00 100,45 100,45 
200 - nedaňové príjmy 35 525,00 33 319,94 93,79 
Granty a transfery - bežné       
311-Granty 250,00 391,61 0,00 
312 - projekty UPSVaR 91 001,00 89 375,62 98,21 
300 - granty a transfery: 91 251,00 89 767,23 98,37 
Finančné operácie       
453 - prostr.predch.rokov-zost.potr.účtu 5 520,00 5 520,42 100,01 
400 - Finančné operácie 5 520,00 5 520,42 100,01 
Spolu vlastné príjmy  132 296,00 128 607,59 97,21 
Príjmy od zriaďovateľa       
Podielové dane 453 392,00 453 392,00 100,00 
úč.dot.na prekl.čas.nesúladu medzi        
výpl.miezd a refundáciou-projekt MPC 10 000,00 10 000,00 100,00 
Spolu príjmy od zriaď.OK+úč.dotácie 463 392,00 463 392,00 100,00 
zo ŠR na VaV 5.roč. detí 9 166,00 9 166,00 100,00 
zo ŠR na šk. pomôcky pre deti HN 200,00 16,60 8,30 
zo ŠR na stravné pre deti v HN 9 600,00 5 814,00 60,56 
Projekt MPC 10 177,00 4 962,74 48,76 

Spolu príjmy (VaV, šk.potr.,strava, MPC) 29 143,00 19 959,34 68,49 
Spolu príjmy od zriaďovateľa 492 535,00 483 351,34 98,14 
 

 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca so zákonnými zástupcami detí bola na štandardnej úrovni. Rodičia sa 

zúčastňovali triednych aktívov pri jednotlivých triedach z ktorých sú vyhotovené písomné 

záznamy s prezenčnými listinami. V rámci dobrej spolupráce mala každá učiteľka  

vypracovanú poradenskú a konzultačnú činnosť s ktorou boli oboznámení rodičia na  

triednych aktívoch a oznamom na nástenkách. Po dohode  učiteliek s rodičmi sa realizovali 

osobné pohovory, ktoré boli zamerané na správanie detí, problémy učenia, logopedické 
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nedostatky a iné problémy. Škola po vzájomnej dohode umožnila počas celého roka rodičom 

návštevu do jednotlivých tried a tiež k riaditeľke školy.  

Pedagogickí zamestnanci pre skvalitnenie pedagogickej práce zintenzívnili spoluprácu 

pedagogických asistentov a školských špeciálnych pedagógov s rodičmi detí, hlavne osobnou 

návštevou v rodinách detí a individuálnymi pohovormi s rodičmi. Počas epidemickej situácie  

bola poradenská a konzultačná činnosť poskytovaná v obmedzenom režime, telefonicky, 

osobnou návštevou za dodržania protipandemických opatrení v škole. 

 

§ 2. ods. 5 d 

Iné podstatné skutočnosti 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Počas školského roka sa podľa vyvíjajúcej  situácie Covid - 19 prispôsobovala aj forma 

vyučovania v materskej škole: 

- od 01.09.2020 do 31.12.2021 sa realizovalo  prezenčné vzdelávanie pre všetky deti materskej 

školy, 

- od 02.01.2021 do 08.02.2021  sa realizovala výchovno-vzdelávacia činnosť prezenčnou 

formou vo všetkých triedach iba pre detí, ktorých rodičia pracovali v kritickej infraštruktúre.  

- v druhej polovici školského roka 2020/2021 sa realizovala výchovno-vzdelávacia činnosť 

prevažne prezenčnou formou.  Niektoré triedy boli v karanténe z dôvodu výskytu a hláseniu 

pozitívne testovaných detí, rodičov a zamestnancov školy.  

Záver 

Vypracovala: Mgr. Jana Klebanová 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta  2021 

 

 

Mgr. Jana Klebanová                ___________________ 

riaditeľka školy       podpis riaditeľky školy 

 

 

         ___________________ 

           pečiatka 
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Vyjadrenie rady školy 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Stropkov schváliť správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. 

 

 

Mgr. Slávka Andrejovská                ___________________ 

Predseda Rady školy                    podpis predsedu RŠ 

 

                   ___________________ 

                  pečiatka 

 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Mesto Stropkov schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021. 

  

 

         ___________________ 

            podpis zriaďovateľa 

 

 

 

 

         ___________________ 

           pečiatka 


