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I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

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

rok 2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 31.08.2021. 

 

 

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

          riaditeľka materskej školy 

 

 

 

II. Prerokovanie rady školy 

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

rok 2020/2021 bola prerokovaná v rade školy dňa 17.09.2021. Rada školy odporúča 

zriaďovateľovi obci Kostolište schváliť správu. 

 

 

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

              predseda rady školy 

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa 

Obec Kostolište 

a) s c h v a ľ u j e 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy  

Kostolište, za školský rok 2020/2021. 

 

 

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

            starosta obce 
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Východiská a podklady: 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre 

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

a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 

9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie materskej školy na roky 2019 – 2023. 

4. Vyhodnotenia plnenia Školského poriadku MŠ na školský rok 2020/2021. 

5. Vyhodnotenia činnosti metodického združenia. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej školy Kostolište. 

7. Vyhodnotenia projektov. 

 

 

 

 

Vypracovala: 

 

Mgr. Zuzana Zaíčková,  riaditeľka materskej školy 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach            

Materskej školy, č. 66, Kostolište 900 62 za školský rok 2020/2021 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole 

1. Názov školy  Materská škola Kostolište 

2. Adresa školy č. 66, 900 62 Kostolište 

3. Telefónne číslo 034/7734 236 

4. E-mailová adresa materskaskola@kostoliste.sk 

5. www.adresa www.mskostoliste.sk 

6. Zriaďovateľ Obec Kostolište 

 

   Vedúci zamestnanci materskej školy 

Meno a priezvisko Funkcie 

Zuzana Zaíčková, Mgr. riaditeľka materskej školy 

Marta Oravcová vedúca školskej jedálne 

 

 

Údaje o samosprávnych orgánoch materskej školy 

 

Rada školy 

 

Rada školy pri Materskej škole Kostolište, 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. Funkčné obdobie začalo dňom: 22.04.2021 

na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy 

P.č. Meno a priezvisko: Funkcia Zvolený/delegovaný/za 

1 Katarína Klímová predseda pedagogických zamestnancov 

2 Zuzana Caunerová člen delegovaný za zriaďovateľa 

3 Stanislav Jurica člen delegovaný za zriaďovateľa 

4 Bc. Ľubica Voltemarová člen delegovaný za zriaďovateľa 

5 Peter Ocharovich člen rodičov 

6 Stanislav Kráľ člen rodičov 

7 Marta Oravcová člen nepedagogických zamestnancov 

 

 

Údaje o poradných orgánoch materskej školy  

 

Pedagogická rada. 

Metodické združenie – má 5 členov, vedúcou je Jana Valášková. 

 

 

 

mailto:materskaskola@kostoliste.sk
http://www.mskostoliste.sk/
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b) Údaje o počte detí materskej školy za školský rok 2019/2020 

 

c) Údaje o počte zapísaných detí do materskej školy k 31.8.2021 

POČET DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED 

SPOLU 
Dievčatá 

počet % 

Odklady    

počet % 

Nezaškolení 

počet % 
SAMOSTATNÉ 

62 55 1 0 3 

Priemerná mesačná dochádzka v školskom roku 2020/2021 – 11,43 % 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 

Skupina detí je heterogénna od 3-6 rokov. Dochádzka bola nepravidelná, podmienená 

pandémiou Covid-19. 

 Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie 

v základnej škole a pre život v spoločnosti. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra ako vhodný prostriedok na 

dosiahnutie vytýčených cieľov. Cielené vzdelávacie aktivity prebiehali zážitkovou formou. 

Učiteľky zabezpečovali vysokú úroveň pripravenosti detí, pôsobili na rozvoj osobnosti 

dieťaťa, rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia. Deti dosahovali praktické 

zručnosti primerané veku. Intenzívne pracovali s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové 

skupiny. Kladne hodnotím aktivity materskej školy v spolupráci s obcou a rodičmi detí. Deti 

sa hravou formou oboznamovali s cudzím jazykom, a to anglickým, zo spoločnosti 

Wattsenglish, deti učila lektorka Ing. Andrea Kozárová.  

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2020/2021 

Štátny vzdelávací program. 

Školský vzdelávací program pod názvom –„Radosť.“ 

PVVČ. 

Ročné 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet  

tried 

Z toho  

špec. 

tried 

Počet 

detí 

Z toho 

špec. 

tried 

Z toho 

integ. 

Počet  

tried 

Z toho  

špec.  

tried 

Počet  

detí 

Z toho  

v špec.  

tried 

Z toho 

integ. 

3ročné  0 7 0 0  0 6 0 0 

4ročné 1 0 14 0 0 1 0 14 0 0 

4ročné  0  0 0  0 19 0 0 

5ročné 1 0  0 0 1 0 2 0 0 

5ročné  0 18 0 0  0 18 0 0 

6ročné 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 

spolu 3 0 42 0 0 2 0 62 0 0 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov materskej školy 

Materská škola Počet 

Zamestnanci MŠ – spolu 11 

Z toho PZ* 6 

Z počtu PZ  

-kvalifikovaní 6 

-nekvalifikovaní  

-dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 5 

Z počtu NZ**  

-upratovačky 2 

- ostatní 3 

Školská jedáleň  

Zamestnanci –spolu 3 

Z celkového počtu zamestnancov 

materskej školy počet PZ* 

6 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci. 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali vzdelávaní poriadených RP MPC, 

Ševčenkova 11, Bratislava a podľa plánu profesijného rozvoja, ročného plánu vzdelávania PZ 

a aktualizačného vzdelávania. 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Údaje o aktivitách do ktorých sa MŠ 

zapojila 

Divadelné predstavenia  

Policajtka „Pola radí deťom“  

Mikuláš MŠ  

Karneval  

MDD   

Rozlúčka s predškolákmi  

 

j) Údaje o projektoch do ktorých sa materská škola zapojila 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Nadácia Volkswagen 

Slovakia, grantový 

program „KOZMO“ 

 

Január 2020 

 

December 2020 

 

výborné 

 

Projekt: KOZMO bol finančne podporený z Nadácie Volkswagen Slovakia. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanou Štátnou školskou inšpekciou    

v materskej škole 

 

V školskom roku 2020/2021 v Materskej škole, č. 66, 900 62 Kostolište nebola 

vykonaná štátna školská inšpekcia. 

 

l) Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

 

Materská škola je umiestnená v budove bývalého obecného úradu so zvláštnym 

vchodom a samostatným dvorom, ktorý je vybavený hojdačkami, preliezačkami, vláčikom 

s tunelom, tabuľami na kreslenie, pieskoviskom so šmykľavkou a DDI. Materská škola je 

v školskom roku 2020/2021 trojtriedna, s celodennou starostlivosťou pre deti od 3–6 rokov. 

Deti majú k dispozícii 3 herne a šatne, ktoré sú vybavené skrinkami. Každé dieťa má 

pridelenú skrinku na odkladanie odevu. Obuv a papuče si ukladajú do botníkov na chodbe. Na 

prípravu a zabezpečenie stravy slúži samostatné stravovacie zariadenie s vyčlenenou jedálňou. 

Pre osobnú hygienu detí v zariadení slúži umyváreň so sociálnymi zariadeniami.  

Materiálne vybavenie materskej školy je pravidelne dopĺňané podľa požiadaviek  

riaditeľky a vedúcej školskej jedálne, konzultované so zreteľom na finančné krytie 

a závažnosť požiadaviek. 

Z hľadiska plnenia hygienických požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky MZ SR č. 

527/2007 Z. z. a vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z. z., Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava, obmedzil počet v Materskej škole Kostolište na 30 detí. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej   

školy 

 

1. Finančné zabezpečenie prevádzky materskej  školy je realizované zriaďovateľom 

prostredníctvom pravidelných rozpočtových opatrení.  

2. Príspevky sú realizované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolište č. 

1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materských školách v súlade s  § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kostolište. 

3. Bolo zakúpené do materskej školy zriaďovateľom obcou Kostolište: 

 – sušička – 1 ks 

– detské vankúše – 20 ks 

– detské obliečky – 20 ks 

– Sušiaky – 2 ks 

     4. Získané z 2% zaplatenej dane: z príjmov fyzických osôb v sume 5 876,94 € 

– KIBO sport – učebné pomôcky a hračky pre deti 

– CREW s.r.o. – vybavenie II. triedy  

– CREW s.r.o. – detská hojdačka – koník zebra 

– ELARIN, s.r.o. – karty ročné obdobia 

– divadelné predstavenia 

– vybavenie II. trieda  
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 – detské knihy  

     5. Sponzorský dar: 

– hračky pre deti k Vianociam v hodnote 200 €– rodina Králová 

– hračky pre deti k Vianociam v hodnote   30 €– rodina Vodnáková 

– sladkosti pre deti k MDD – rodina Vtáčniková  

– kancelárske potreby – rodina Duliaková 

     6. Tekos s.r.o., Malacky, súťaž v zbere papiera „TEKOSMAN.“  

Suma za zber – 101,95 €. Provízia vo forme bonusu v kategórii materské školy 

množstvo papiera celkovo – 150 €, zakúpené hračky pre deti do materskej školy k 

Vianociam. Celková suma 251,95 €. 

 

n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

 rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepčný zámer materskej školy bol rozpracovaný na obdobie 5 rokov. Jeho 

základné ciele sú zakotvené každoročne v Školskom poriadku materskej školy. Všetky úlohy 

a ciele sú realizované, konkretizované na podmienky materskej školy a plnia sa priebežne v 

primeranej miere, v podmienkach dvojtriednej materskej školy. 

 

o) SWOT analýza, oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú   

    nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

➢ kvalifikovanosť a vzdelávanie 

učiteľov 

➢ spolupráca v kolektíve 

➢ dobrá úroveň ovládania PC 

pedagogických zamestnancov 

➢ zapájanie sa do projektov 

➢ materská škola rodinného typu 

➢ poloha školy a vzhľad budovy 

➢ spolupráca a podpora zákonných 

zástupcov a zriaďovateľa 

➢ imidž a informačný systém  

webovým sídlom MŠ 

➢ slabá dochádzka niektorých detí 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

➢ dobré podmienky pre výchovu 

a vzdelávanie detí 

➢ využívanie možností  prípravy 

a realizácie nových projektov  

➢ získanie sponzorov 

➢ spolupráca s miestnou samosprávou 

➢ motivácia učiteľov pomocou 

finančných a nefinančných odmien 

a ocenení 

➢ vzdelávacie programy pre učiteľov 

➢ celoživotné vzdelávanie 

➢ väčšia vzdialenosť od ostatných 

vzdelávacích a kultúrnych centier 
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II. 

Ďalšie informácie o materskej škole 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole  

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania majú štandardnú úroveň. Všetky 

tri triedy sú vybavené moderným nábytkom, hračkami a zvlhčovačmi vzduchu. Pitný režim je 

pre deti zabezpečený počas celého dňa; dávkovače vody – stolové výdajniky vody s pohármi 

v každej triede, na školskom dvore zo džbánov.  

 

Voľno časové aktivity materskej školy 

 Krúžková činnosť sa realizuje výučbou jazykov, a to anglický jazyk podľa záujmu 

rodičov. 

 

Spolupráca materskej školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom 

 Pri materskej škole je založené Občianske združenie Radostné deti pri Materskej škole 

Kostolište.  

 Spolupráca s rodičmi sa uskutočňovala v aktivitách, ako sú; vyrezávanie tekvíc, 

tvorivé dielne, vianočné trhy, detský karneval, rozlúčka s predškolákmi. 

 

Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú  

 Dobrá spolupráca sa ukázala zo ZRŠ pri MŠ, OZ Radostné deti pri Materskej škole 

Kostolište, obcou Kostolište, IV. ZŠ v Malackách a CPPPaP Malacky. 

 Materská škola Kostolište je životaschopná, flexibilná a moderná inštitúcia, ktorá 

dokáže plniť ciele vo všetkých vzdelávacích oblastiach predprimárneho vzdelávania v zmysle, 

„školského zákona.“  

 Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania 

a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch 

vzdelávania. Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy 

a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

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

        riaditeľka materskej školy 

Mgr. Zuzana Zaíčková 

 


