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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach je vypracovaná 

za Elokované pracovisko Materskej školy, Dolná Súča 251 za školský rok 2020/2021. 

 

 (1) Správa obsahuje 

 

a/ údaje o škole a školskom zariadení 

 

 

1. Názov školského zariadenia: Elokované pracovisko Materskej školy, Dolná Súča 

251 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 

252 

 

2. Adresa školského zariadenia: Dolná Súča č. 251, 913 32 Dolná Súča 

 

3. Telefónne čísla školy a školského zariadenia: Základná škola - 032/6593411  

   Materská škola - 0911/210 382 

   Školská jedáleň - 0911/240 873 

 

4. Webová adresa: www.zsdolnasuca.sk 

 

5. Elektronická adresa základnej školy: zskladnw@zsdolsuca.edu.sk 

                 zsdolnasuca@post.sk 

         materskej školy:  alena.majerska@zsdolnasuca.sk 

 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy: 

 

RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD. – riaditeľ školy 

Ing. Jana Hrušková             – zástupca riaditeľa pre ZŠ 

Alena Majerská                   – zástupca riaditeľa pre MŠ 

Gabriela Bahnová   – vedúci ekonomicko-hospodárskeho oddelenia  

Soňa Lukšová    – vedúci školskej jedálne 

 

 

7. Členovia Rady školy: 

 

 PaedDr. Jana Oriešková     – predseda RŠ 

 PaedDr. Vladimíra Kotešová – podpredseda RŠ 

 Mária Pokorná           – zapisovateľ RŠ 

 Ing. Iveta Holíčková   – člen RŠ   

 Ing. Anton Holíček   – člen RŠ   

 Mgr. Andrea Šagátová  – člen RŠ 

 Ing. Pavol Hamaj, PhD.  – člen RŠ   

 Mária Mikulášová    – člen RŠ 

 Bc. Erika Vasková   – člen RŠ   

 Mgr. Daniela Kováčová   – člen RŠ 

 Mgr. Katarína Vaňová   – člen RŠ  
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b) údaje o zriaďovateľovi školy 

 

 

1. Názov zriaďovateľa:  Obec Dolná Súča  

 

2. Adresa zriaďovateľa: Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča 

 

3. Telefónne číslo:  032/6593150 

 

4. Elektronická adresa: podatelna@dolnasuca.sk 

 

 

 c) informácie o činnosti poradného orgánu materskej školy 

         

Pedagogická rada počas roka pracovala ako poradný orgán riaditeľa školy  

a zástupkyne materskej školy. Jej úlohou bolo usmerňovať a zjednocovať prácu 

všetkých pedagogických zamestnancov materskej školy (učiteľky, pedagogické 

asistentky i sociálnu pedagogičku), spolupracovať pri riešení hlavých úloh vo výchove 

a vzdelávaní. Pedagogickú radu zvolávala a riadila zástupkyňa materskej školy. Riadila 

sa plánom pedagogických rád a zo zasadnutí sa robili písomné zápisy. V školskom roku 

2020/2021 sa uskutočnili 3 zasadnutia pedagogickej rady, 28. 08. 2020, 06. 04. 2021, 

28. 06. 2021, počas ktorých bolo prijatých 12 uznesení. 

 

Metodické združenie sa zameriavalo sa na zabezpečovanie úzkej spolupráce medzi 

pedagógmi za účelom skvalitňovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny 

skúseností z priamej praxe s deťmi a využívania nových poznatkov zo vzdelávania  

i samovzdelávania v praxi. Metodické združenie zasadalo 3 krát, 28. 08. 2020, 06. 04. 

2021, 28. 06. 2021 a prijalo 7 uznesení. Metodické združenie pracovalo v čase 

prerušenia prevádzky aj online pri tvorení tematických projektov pre deti, ktoré boli 

sprístupnené na webovej stránke materskej školy. 

 

Rada školy počas roka pracovala pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252. 

Venovala sa riešeniu a presadzovaniu verejných záujmov, záujmy detí, žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy  

a vzdelávania. Plnila funkciu verejnej kontroly, posudzovala  a vyjadrovala sa k činnosti 

školy. Materskú školu v rade školy zastupovali, 1 pedagogická zamestnankyňa  

a 1 zástupca z rodičov. Informácie o zasadnutiach predkladá základná škola. 

 

Združenie rodičov plnilo úlohu pri pomáhaní a uskutočňovaní plánu práce, 

vzdelávacieho programu školy, pri zlepšovaní materiálneho vybavenia materskej školy 

na výtvarné a pracovné činnosti, pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít, 

hygienických potrieb. Plenárne zasadnutie združenia rodičov sa konalo 21. 09. 2020, 

ďalšie zasadnutia sa z epidemiologických dôvodov nekonali.  

 

Občianske združenie pri materskej škole zo získaných darov z 2% finančne pomáhalo 

materskej školy v skvalitňovaní a modernizácii vybavenosti jej interiérových 

a exteriérových priestorov. Informácie o získaných finančných prostriedkoch a ich 

použití boli súčasťou plenárneho zasadnutia rodičovského združenia.  
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d)  údaje o počte detí materskej školy 
 

Materskú školu v školskom roku 2020/2021 navštevovalo 112 detí, zaradených 

do piatich tried s celodennou a jednej triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním. Rok 

pred začiatkom povinnej školskej dochádzky bolo 34 detí, z toho boli 3 deti 

s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Počas roka materská škola 

neevidovala žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Na predprimárne vzdelávanie v priebehu roka i na nasledujúci školský rok bolo 

prijatých 40 detí.  

 

e) údaje o zamestnancoch materskej školy 

 

V danom školskom roku v materskej škole pracovalo 11 pedagogických zamestnancov, 

 3 pedagogickí asistenti, 1 sociálny pedagóg a 3 nepedagogickí zamestnanci. 

 

f) údaje o kvalifikačných predpokladoch 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady.  

Pedagogickí zamestnanci počas školského roka absolvovali a ukončili: 

 

Adaptačné vzdelávanie  -  2 

 

Kvalifikačné vzdelávanie - 2 

 

Funkčné vzdelávanie - 1 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

  

Činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti počas školského roka bola 

ovplyvnená celoštátnymi prerušeniami prevádzky alebo obmedzeniami 

epidemiologických a hygienických nariadení. Materská škola sa zamerala na zvládnutie 

daných opatrení čím dokázala rodičom zabezpečiť prevádzku počas celého obdobia 

možného otvorenia prevádzky bez interných prerušení. Aktivity a prezentácie činnosti 

materskej školy na verejnosti boli zrušené.   

  

h) informácie o projektoch 

  

    ● Materská škola bola zapojená do európskom programe podpory konzumácie ovocia 

       a zeleniny v školách “Školský program“, s finančnou podporou Európskeho únie.  

 

● Ukončil sa projekt Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na „Rozšírenie kapacít materských škôl“ formou prístavby o jednu triedu 

s príslušenstvom. 
 

● Prostredníctvom zapojenia sa do Národného projektu Ministerstva školstva vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky „Pomáhajúce profesie v edukácii detí  

a žiakov II.“ Materská škola získa 2 pedagogických asistentov a 1 sociálneho pedagóga. 

 

 

 



ch) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 

V materskej škole nebola v tomto školskom roku vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

i) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

materskej školy 

 

V uplynulom školskom roku sa v materskej škole pre zlepšenie, skvalitnenie a skrášlenie 

zrealizovali nasledujúce práce: 

 

● zabezpečilo sa zakúpenie nových učebných pomôcok, didaktických hračiek, 

pracovných a výtvarných pomôcok, odborných i detských kníh, 

● kúpil sa vysávač, kosačka, pákové batérie, čistiace potreby a hygienické potreby. 

 

   

 V spolupráci s Občianskym združením rodičov pri materskej škole sa zrealizovalo: 

  ● zakúpenie nového koberca do jednej triedy. 

 

 V spolupráci so zriaďovateľom sa zrealizovala: 

  ● výmenu zmiešavacích ventilov vody a pákových batérií v umyvárňach detí 

   

 

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

má materská škola nedostatky 

 

Dobré výsledky v činnosti materskej školy 

- Úspešná spolupráca pedagógov pri online vyučovaní, 

- kvalita a rôznorodosť online tematických týždenných aktivít,  

- zapájanie rodičov s deťmi do realizácie ponúkaných aktivít, 

- aktívny záujem pedagógov o kontakt s deťmi v čase prerušenia alebo obmedzenia 

prevádzky, 

- kvalita organizácie a zabezpečenia prevádzky materskej školy v čase obmedzení, 

- prístup zamestnancov pri  dodržaním a uplatňovaní nariadení spojených s Covid 19,   

- seba disciplinovanosť zamestnancov materskej školy v období šírenia vírusu,   

- disciplinovanosť rodičov, 

- vytváranie príjemnej  a pokojnej klímy v materskej školy, 

- vysoká kvalita práce metodického združenia, 

- uplatňovanie participácie na riadení a kvalitná úroveň manažmentu, 

- kvalita práce pedagogických asistentov a sociálneho pedagóga, 

- kvalitná spolupráca s CPPPaP a CŠPP – poradenstvo o deťoch s rôznymi problémami, 

- dobrá spolupráca s rodičmi, 

- zabezpečovanie individuálnych konzultácií pre rodičov podľa ich potrieb, 

- dostatočné využívanie prírodného prostredia a okolia materskej školy na rôznorodé 

činnosti (aj sezónne) - jeho dobrá časová i terénna dostupnosť,  

- tvorivý potenciál pedagogického kolektívu, 

- online vzdelávanie pedagógov, 

- veľmi kvalitná školská pripravenosť detí, 



- vytváranie estetického prostredia interiéru materskej školy, 

- výborná spolupráca medzi všetkými zamestnancami materskej školy, 

- dostatočné využívanie evalvačných a kontrolných mechanizmov – spätnej väzby, 

- zamestnanci vedia zaujať správny postoj zodpovednosti za úspechy, prípadne  

i za neúspechy materskej školy, 

- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom - poskytol dostatok finančných   

prostriedkov pri odstraňovaní nedostatkov, čím  prispel k ďalšiemu skvalitňovaniu 

činnosti, materiálno technického vybavenia materskej školy. 

   

Nedostatky v činnosti materskej školy 

- Obmedzenia spôsobené pandémiou COVID 19 v činnosti materskej školy ovplyvnili:  

  - nesplnenie všetkých stanovených cieľov a úloh ŠkVP a naplánovaných aktivít,  

  - pozastavenie spolupráce s inštitúciami a organizáciami v obci,  

  - obmedzenie spolupráce so ZŠ, 

  - zastavenie prezentácií materskej školy na verejnosti, 

  - znížená dochádzka detí z dôvodu chorobnosti alebo obavy z nákazy, 

  - nedostatočný sociálny kontakt medzi deťmi a problémy vo vzájomných vzťahoch, 

  - zhoršené pohybové a motorické schopnosti detí, zvýšená obezita detí, 

  - obmedzená logopedická starostlivosť odborníkov o deti s nesprávnou výslovnosťou, 

  - zhoršené sebaobslužné  a stravovacie návyky detí,   

- internetové pripojenie tried. 

 

(2) Materská škola počas školského roka 2020/2021 

 

 a) nemala žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 

 b) prijala 41 detí 

 

(5) Materská škola z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických nariadení a opatrení 

 

c) nerealizovala žiadne spoločné kultúrne, športové ani prezentačné aktivity. 

 

Záver:  

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienok materskej  

školy je súčasťou správy Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252 

za školský rok 2020/2021.  

 

 

 

V Dolnej Súči, dňa: 25. 08. 2021  

     

  

 

Správu vypracovala:   Alena Majerská, zástupkyňa materskej školy  


