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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 na pedagogickej rade dňa 31.08.2022.  

  

  

  

                                                                                               --------------------------------  

Bc. Slavomíra Šusterová                          

riaditeľka školy  

  

II. Prerokovanie v rade školy  

  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

prerokovala rada školy dňa 03.10.2022  a zriaďovateľovi na schválenie: a.)  o d p o r ú č a   

b.)  n e o d p o r ú č a   

   

     ---------------------------                                                            

   JUDr. Eva Krištofiaková         

 predseda Rady školy  

  

III. Stanovisko zriaďovateľa:   Obecný úrad Malinovo  

  
a) s c h v a ľ u j e  

  

b) n e s ch v a ľ u  je  

  

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

Svobodu 22, Malinovo za školský rok 2021/2022.  

    
  
            
  
V Malinove  dňa: 28.10.2022                                                        --------------------------------  

                Ing. Edit Valacsai  

                                     starostka obce Malinovo  
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Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu 

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

zariadení.  

  

  

  

  

  

  

Vypracovala:  Bc. Slavomíra Šusterová  

  

  

Podklady k správe ďalej pripravili:   

  

Katarína Csiaki : bod 6 – Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti  

  

Timea Mundiová :  bod 5 – Ďalšie vzdelávanie PZ  

  

Viktória Kozáriková : bod 4 Počet zamestnancov školy   

 bod 9.1 – Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

  bod 9.2 - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov  

 

 

 

   

1. Základné identifikačné údaje o materskej škole  

  

Názov školy    Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22 Malinovo  

Adresa   L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo  

Internetová adresa  

Kontakty  

www.msmalinovo.edupage.org  

02/45 955 140, 0918 672 630, riaditelka@msmalinovo.sk  

http://www.msmalinovo.edupage.org/
http://www.msmalinovo.edupage.org/
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Zriaďovateľ  

Adresa  

Internetová adresa  

Kontakty  

obec Malinovo  

L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo 

www.malinovo.sk  

02/45 955 109,  obecnyurad@malinovo.sk  

Právna forma školy  Materská škola s právnou subjektivitou  

IČO:  484 12 741  

Riaditeľ – štatutárny orgán  Bc. Slavomíra Šusterová  

Zástupkyňa riaditeľky  Timea Mundiová – poverená zastupovaním  

Kontakty  0905 205 802, msmalinovo@gmail.com  

    

  

Elokované pracovisko č. 1  Materská škola – Óvoda Tri Vody  

Adresa  Tri Vody I. 1401/1, 900 45 Malinovo  

Zástupkyňa el. pracoviska  Mgr. Lenka Sedláčková  

Kontakty  0905 205 079, zastupkyna3vody@msmalinovo.sk  

    

  

Elokované pracovisko č. 2  Materská škola – Óvoda Nám. 1. mája  

Adresa   Nám. 1, mája 1, 900 45 Malinovo  

Zástupkyňa el. pracoviska  Mgr. Katarína Horváthová  

Kontakty  02/ 52 622 634, zastupkyna@msmalinovo.sk  

    

  

Školská Jedáleň pri Materskej škole v Malinove  

Adresa   L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo  

Vedúca školskej jedálne  Mária Vojteková  

Kontakty  02/45 955 431, jedalen@msmalinovo.sk  

    

  

Rada školy  

Štyria delegovaní členovia rady školy obecného zastupiteľstva:  

    

1. JUDr. Krištofiaková Eva - predseda  

2. Lengyel Štefan  

http://www.malinovo.sk/
http://www.malinovo.sk/
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3. Ing. Špirko Marek  

4. Ing. Kenderessy Gabriel  

  

     

Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov:  

  

5. Hossová Adriana - podpredseda  

6. PaedDr. Nedeljakova Michaela 

7. Mgr. Klein Viera 

8. Radosa Vladimír  

  

  

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagog. zamestnancov:  

  

9. Farkašová Jana 

10. Šlosárová Monika  

  

  

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov:  

  

11. Vojteková Mária  

  

  

    

2. Poradné orgány materskej školy   
  

 Poradné orgány školy sú iniciatívne, poradné, metodické a kontrolné orgány školy, ktoré presadzujú 

verejné záujmy detí, rodičov a zamestnancov materskej školy s cieľom skvalitnenia podmienok výchovno-

vzdelávacej činnosti materskej školy.  

  

 

 

  

2.1 Rada školy  

  

Nová rada školy pri Materskej škole v Malinove bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR  

SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve dňa 05.04.2018 na funkčné obdobie 

4 roky.  
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Rada školy má 11 členov. Zasadnutie sa konalo 2.krát z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie s Covid-19 

a následne určenými opatreniami. Cieľom úvodného zasadnutia nového šk. r. 2021/2022, kt. sa konalo 

4.októbra 2021 bolo prerokovať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. Na 

nasledujúcom stretnutí, ktoré sa konalo 16.mája 2022 sa Rada školy zaoberala možnosťami riešenia 

zaradenia do siete škôl nového elokovaného pracoviska MŠ na ulici Nám. 1. Mája, ktoré je stále od šk. r. 

2019/2020 zaradené v sieti škôl ako elokované pracovisko MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, čo však 

nespĺňa, nakoľko výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole už veľmi dlhý čas neprebieha v 

maďarskom jazyku a neprejavili o to záujem ani tí zákonní zástupcovia žiakov MŠ, ktorí v žiadosti o prijatie 

dieťaťa mali uvedenú národnosť maďarskú. Dňa 29.11.2019 na základe týchto skutočností bola podaná 

žiadosť zo strany riaditeľky MŠ zriaďovateľovi na vykonanie zmien v sieti a táto vec je stále v štádiu 

riešenia. Ďalej sa Rada školy zaoberala informáciami o počte doručených žiadostí o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023. Na základe ich spracovania podľa vopred 

zverejnených podmienok vyplynulo, že voľná kapacita materskej školy nebude postačovať na prijatie 

všetkých detí, ktoré spĺňajú podmienky. Dohodou členov Rady školy bolo spoločné informovanie širokej 

verejnosti obce prostredníctvom webových stránok materskej školy a zriaďovateľa – obce Malinovo 

o počte prijatých žiadostí, voľnej kapacite materskej školy. Štatút rady školy, ako aj zápisnice so stretnutí 

sú zverejnené na webovej stránke školy, dostupné na: 

https://msmalinovo.edupage.org/a/radahttps://msmalinovo.edupage.org/a/rada-

skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3Dskoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleH

Q0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D  

  

  

2.2 Rada rodičov  

  

Rada rodičov sa v školskom roku 2021/2022 stretla jedenkrát. Podieľala sa na vytváraní 

Mikulášskych balíčkov v do všetkých tried materskej školy, ktoré nie len zabalili, ale aj po spoločnej 

dohode sa snažili zabezpečiť všetky súčasti balíčka od domácich malinovských dodávateľov. Na 

rodičovských združeniach sa diskutovalo tradične najmä o plánovaných aktivitách nad rámec výchovno-

vzdelávacej činnosti, o čerpaní dobrovoľných príspevkov OZ Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej 

škole Malinka v obci Malinovo, o príprave detí na zápis do základnej školy, o spolupráci s CPPPaP v Senci 

a iné.   

https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
https://msmalinovo.edupage.org/a/rada-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D


Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo 

 

  

Všetci rodičia boli členmi valného zhromaždenia OZ – Klub rodičov a priateľov Materskej školy v 

Malinove a mali možnosť presadzovať svoje záujmy na rodičovských združeniach aj prostredníctvom 

osobnej, telefonickej či mailovej komunikácie. Členmi Rady rodičov v šk. roku 2021/2022 boli:  

Tomáš Csölle –  štatutár OZ  

Mgr. art. Bucová Alena   

Grófová Sofia  

Borš Alexander  

Ing. Pekníková  Eva   

Kurucz Ján  

Marušinec Peter 

Libičová Andrea 

  

2.3 Pedagogická rada  

  

  Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. Zasadnutia sa konali 

štyrikrát. Pedagogická rada sa venovala problematike skvalitňovania pedagogickej a odbornej práce 

učiteľov najmä využívaním možností absolvovania online webinárov počas pandemickej situácie. 

Zabezpečovala  a sprostredkúvala poznatky pre začínajúce učiteľky. Priebežne sa plánovala podrobná 

organizácia aktivít nad rámec plnenia Školského vzdelávacieho programu, prevádzka materskej školy a 

pod. Hodnotilo sa plnenie Plánu aktivít, vykonávala sa hospitačná činnosť, kontrola dodržiavania  

školského aj pracovného poriadku, spolupráca s rodinou, ZŠ, CPPPaP, obcou atď. Pedagogická rada sa tiež 

uzniesla na prednostných podmienkach prijímania detí do materskej školy, ktoré sú zverejnené na webovej 

stránke materskej školy.  

  

2.4 Metodické združenie  

  

  Členmi Metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. Vedúcou 

metodického združenia bola Monika Šlosárová. Metodické združenie zasadalo podľa plánu činnosti, 

zabezpečovalo rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Na prvom zasadnutí bol 

uznesený spôsob a jednotná forma týždenného plánovania VVČ a tematické celky (osnovy), upravené v 

Školskom vzdelávacom programe podľa dátumov, ročných období a štátnych sviatkov.   Osobitne sme sa 

stretli na zasadnutiach s učiteľkami, ktoré učili v triedach s deťmi, ktoré majú rok pred povinnou školskou 

dochádzkou, s učiteľkami ktoré mali v triede dieťa v individuálnom vzdelávaní na základe žiadosti 
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zákonného zástupcu a s deťmi s odloženou povinnou školskou dochádzkou a to aj z dôvodu zapracovaných 

legislatívnych zmien, akou bude povinné predprimárne vzdelávanie. Učiteľky boli metodicky usmerňované 

s cieľom úspešného zaškolenia detí do ZŠ. Pedagogickí zamestnanci, najmä z predškolských tried, 

realizovali depistáže pomocou Manuálu k depistáži a následne nastavovali podľa potreby stimulačný 

programu pre detí predškolského veku. V prípade naďalej pretrvávajúcich problémov u dieťaťa bolo 

naplánované v našej materskej škole aj vyšetrenie školskej zrelosti v spolupráci s CPPPaP v Senci a 

rodičmi, ktoré sa podarilo zrealizovať. 

Náplňou Plánu činnosti MZ bola aj účasť pedagogických zamestnancov na aktualizačnom  a 

funkčnom vzdelávaní. MZ spolupracovalo aj s MZ Základnej školy v Malinove ohľadom otázok ako boli 

počty predškolákov, predbežné výsledky depistáže a príp. výchovno-vzdelávacie problémy v 

predškolských triedach. Žiaľ naplánované aktivity ako návšteva 1. ročníkov ZŠ s predškolákmi sme  

z dôvodu  pretrvávajúcej  pandémie  a  uzatvorenia  škôl  nezrealizovali.  

    

3. Počet detí v materskej škole v školskom roku 2020/2021  

  

Trieda  Vek detí  
Stav  k 

15.09.2021  

Stav k  

30.08.2022  

Z toho stav k 30.8.2022:  

  

  
      

Deti 1 rok pred  

plnením PŠD  
Odklad  

PŠD  
Deti so  
ŠVVP  

  

MŠ L. Svobodu 22  

 

1.  3 - 4 roky  21  22        

2.  4 – 5 rokov  24  23        

3.  3 – 4 rokov  22  22        

4.  5 – 6 rokov  22  23  23      

  

MŠ Tri Vody  

 

5.  3 – 4 roky  15  12        

6.  4 – 5 rokov  18  17        

7.  5 – 6 rokov  22  21  18  2    

  

MŠ Nám. 1. mája 1  

 

8.  5 – 6 rokov  23  24        

9.  5 – 7 rokov  23  24  19  5    
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Spolu:  3 – 7 rokov  190  187  60  7  1  

  

  

3.1 Počet novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v šk. roku 2021/2022  

  

Vek 

dieťaťa  

Prijatí k 

15. 9. 2021  

Prerušenie/ 

Predčasné 

ukončenie  

Prijatí 

 na 

diagnostický 

pobyt   

Prijatí k   

1. 1. 2022  

Prijatí k  

1.5.2022   

Prijatí  

spolu 

2021/22  

3 – 4 roky  21+22+15  -3      1  59  

4 – 5 rokov    -3          

5 – 6 rokov  1  -4    1  1  3  

Spolu  59  -10  0  1  2  62  

  

  

  

  

3. 2 Počet detí prijatých do 1. ročníka Základnej školy na šk. rok 2022/2023, žiadosti o odklad 

povinnej školskej dochádzky   

  

Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023   

Deti, ktoré mali rok pred plnením PŠD, deti s odkladom PŠD   80 

Z toho prijaté do ZŠ   72  

Predčasne zaškolené  0  

Odklad PŠD  v šk. r. 2021/2022, pokračujú v MŠ  8 
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4. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy   

  

 PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ ZAMESTNANCI MŠ   

  Spolu  Kvalifikovaní  Nekvalifikovaní  Doplňujúci si 

štúdium  

NP POP  

K 01.09.2021  22  15  2  2  3  

K 30.08.2022  23  17  1  2  3  

  

 PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI ZABEZPEČUJÚ CI:  

  Spolu  Prevádzku  hygienu  Stravovanie (ŠJ)  hospodárenie  

K 01.09.2021  15  2  6 (1D* )  6  1  

K 30.08.2022  16  1 (1DPN*)  6  5 (2DPN)  1  

  

  ZAMESTNANCI MŠ SPOLU    

  Pedagogickí z 

toho vedúci - 

4  

NP POP  Prevádzkoví 

+ hygiena  

Školská jedáleň  

Z toho vedúci 1  
Dohody  

+  
hospodárenie  

  

k 01.09.2021  

21 (1DPN)  3  8 (1D)  6  2  40 (1D)  

  Pedagogickí Z 

toho vedúci 4  

NP POP  Prevádzkoví 

+ hygiena  
Školská jedáleň  

Z toho vedúci 1  

dohody  

+  
hospodárenie  

  

k 30.08.2022  
22 (1DPN)  3  7 (1DPN)  5 (2DPN)  1  41 (3DPN)  

*DPN – dlhodobo pracovne neschopní   

  D – dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce  

  

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY  

Riaditeľ materskej školy   

Zástupca riaditeľa, zástupca riaditeľa na elokovanom pracovisku   

Vedúci metodického 

združenia  

Vedúci školskej 

Jedálne  

Ekonóm  

  

Personalista  

  

Školník  

Triedny učiteľ  Hlavný kuchár      Upratovač  

Učiteľ  Kuchár        

  Pomocný kuchár        
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ŠTRUKTÚRA KARIÉROVÝCH POZÍCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

V ŠK. ROKU 2021/22  

  

1. Pedagogickí/odborní zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona:  

- triedny učiteľ  9           Katarína Csiaki  

      Bc. Monika Farkašová  

      Mgr. Petra Hegyiová  

             Alexandra Lengyelová  

      Lukáš Varga  

      Jana Farkašová  

      Tímea Mundiová  

      Monika Šlosárová  

      Edita Rigová 

      Mgr. Horváthová Katarína  

- vedúci MZ  1             Šlosárová Monika  

2. Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 34 zákona:  

- riaditeľ  1             Bc. Šusterová Slavomíra  

- zástupca riaditeľa 3            Mgr. Lenka Sedláčková  

               Timea Mundiová 

       Mgr. Katarína Horváthová  

    

5. Profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy   

  

Profesijný rozvoj je podľa Z. č. 138/2019 § 40 proces prehlbovania, zdokonaľovania a 

rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných 

činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, získavania profesijných 

kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho 

kariérového stupňa, získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti alebo, využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.  

  

Uskutočňuje sa podľa profesijných štandardov, v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a 

spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.  
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Prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti 

vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo, 

absolvovania odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.  

  

Podrobnosti o vzdelávaní v profesijnom rozvoji  uvádza Vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v 

profesijnom rozvoji  

  

Profesijný rozvoj sa riadi podľa Plánu profesijného rozvoja, ktorý Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 

22 v Malinove (ďalej len „materská škola“) vydala v septembri 2019 na obdobie štyroch rokov - 

2019/2020 – 2022/2023, po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej 

rade. Plán profesijného vzdelávania vyplýva zo zamerania a hodnotenia školy.  

Východiskom k tvorbe plánu profesijného vzdelávania boli strategické plány školy:  

- Koncepčný zámer rozvoja školy a Školský vzdelávací program,  

- Autoevalvácia materskej školy (SWOT – analýza, rada školy, združenie rodičov),  

- Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,  

- Analýza výchovno-vzdelávacích potrieb školy (porady, diskusie, rozhovory), -  Osobné plány 

profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov,  

- Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.  

  

Na základe plánu profesijného rozvoja a ostatných strategických dokumentov materskej školy vydala 

materská škola Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý je aktuálnejší a podrobnejší 

a možno  ho počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 

Okrem vzdelávania, ktoré bolo plánované v ročnom pláne, môžu zamestnanci absolvovať akékoľvek 

aktuálne ponúkané vzdelávanie podľa ich potreby so súhlasom riaditeľky materskej školy. V prípade, že sa 

takéto vzdelávanie nijakým spôsobom nedotkne rozpočtu materskej školy a prítomnosti zamestnanca v 

rámci svojej určenej dochádzky, nepotrebuje súhlas od riaditeľky materskej školy. Absolvovali sme aj 

platný záchranársky kurz (15 pg. zamestnancov 8/2021)  
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V Ročnom pláne vzdelávania na šk. rok 2021/2022 boli naplánované tieto vzdelávania:  

  

Druh 

vzdelávania  

Vzdelávacia 

inštitúcia  Názov vzdelávania  Realizácia  

Adaptačné  MŠ   Program adaptačného vzdelávania začínajúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov  

Realizované  

Aktualizačné  

  

MŠ  Plán profesijného rozvoja  Realizované  

  

Ďalšie plánované vzdelávania, ktoré bolo možné realizovať v šk. roku 2021/2022 mimo Ročného 

plánu profesijného vzdelávania vydaným materskou školou:  

  

Druh 

vzdelávania  

Vzdelávacia 

inštitúcia  
Názov vzdelávania  Realizácia  

Aktualizačné 

externé  

Podľa ponuky  Podľa výberu zamestnanca alebo na 

základe dohody s riaditeľkou MŠ  

Realizované  

Špecializačné  Podľa ponuky  Na základe dohody s riaditeľkou MŠ  Nerealizované  

Inovačné  Podľa ponuky  Na základe dohody s riaditeľkou MŠ  Nerealizované  

Kvalifikačné  SOŠ  podľa 

výberu  

Učiteľstvo pre MŠ  

Získanie kvalifikácie na výkon činnosti  

Realizované  

Kvalifikačné  

  

VŠ podľa 

výberu  

Predškolská a elementárna pedagogika 

Získanie kvalifikácie na výkon činnosti   

Realizované  

Kvalifikačné 

rozširujúce  

VŠ podľa 

výberu  

Predškolská a elementárna  pedagogika 

Rozšírenie kvalifikácie  

Realizované  

INÉ externé 

vzdelávania  

Podľa 

ponuky  

Ide o rôzne semináre, workshopy, 

konferencie a pod.   

Podľa výberu zamestnanca alebo na 

základe dohody s riaditeľkou MŠ  

Realizované  

Samoštúdium  Podľa 

potreby  

Metodiky vydané ku Štátnemu 
vzdelávaciemu programu, oblasť  

diagnostiky, depistáž školskej zrelosti a iné  

Realizované  

  
  

Zrealizované Profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných  zamestnancov 

materskej školy počas šk. roku 2021/2022:   

  

a.) Profesijné vzdelávanie podľa Ročného plánu vzdelávania materskej školy:  

Druh 

vzdelávania  

Vzdelávacia 

inštitúcia  
Názov vzdelávania  

Trvanie  
Plnenie  

Počet 

zam.  

Aktualizačné  MŠ  Plán profesijného rozvoja v 

intenciách novej legislatívy   

10 hod.  Ukončené  

  

20  
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Aktualizačné  MŠ (pridané do 

ročného plánu)  
Atestačného portfólio  5 hod.  Ukončené   7  

Adaptačné  MŠ v  

Malinove  

Program adaptačného 

vzdelávania začínajúcich PZ  

–  učiteľ MŠ  

120 h.  Ukončené  

  

2 

Kvalifikačné  SOŠP – BA  

Bieloruská  

Učiteľstvo pre MŠ Získanie 

kvalifikácie  

2 roky  Pokračuje  1  

Kvalifikačné 

rozširujúce  

TU  

v Trnave  

Predškolská a elementárna  

pedagogika I. stupeň 

Získanie kvalifikácie  

4 roky  Pokračuje  

  

2  

Rozšírenie 

kvalifikácie  

Akademie 

Alternativa 

s.r.o. (ČR)  

Odbor - Muzikoterapia  3 roky  ukončené 

  

1  

  

b.) Profesijné vzdelávanie mimo Ročného plánu vzdelávania materskej školy, absolvované prevažne 

online formou – externé aktualizačné vzdelávania a semináre, tzv. „webináre“, online wokshopy, 

krátke odborné programy – všetky ukončené:  

  

Druh 

vzdelávania  

Vzdelávacia 

inštitúcia  
Názov vzdelávania  Trvanie  

Počet 

zam.  

Aktualizačné 

externé  

Pro Solutions, 

s.r.o.  

Pravidlá cvičenia s prvkami hudobnej 

dramatiky – hravo aj zdravo  

90 min.  1  

Aktualizačné 

externé  

Pro Solutions, 

s.r.o.  

Hudobné zázraky pre deti  90 min.  1  

Aktualizačné 

externé  

OZ Inšpirácia  Myšlienkové mapy  2 hod.  1  

Webinár  Akadémia 

vzdelávania  

s.r.o.  

Deti s „inakosťou“ v kolektíve 

materskej školy  

60 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Interaktívna tabuľa a softvér 

Activinspire I.  

90 min.  1  

Webinár  Pro Solutions  

s.r.o./  

Vnímavé deti  

Schopnosť vnímať hudobné podnety 

alebo naučme počúvať naše ušká  

2 hod.  3  

Webinár  Raabe, s.r.o.  Povinné predprimárne vzdelávanie v 

praxi  

90 min.  2  

Webinár  Raabe, s.r.o.  Čoskoro školákom  90 min.  1  

Webinár  Raabe, s.r.o.  Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva...  90 min.  1  

Webinár  Pro Solutions, 

s.r.o.  

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj 

pohybovej sústavy dieťaťa alebo 

psychomotorika očami odborníka  

90 min.  2  

Webinár  Pro Solutions, 

s.r.o.  

Tvorivá dramatika, nechajme bábky 

prehovoriť  

90 min.  1  

Webinár  Pro Solutions, 

s.r.o.  

Pravidlá správnej rozcvičky očami 

fyzioterapeutky – hravo aj zdravo  

90 min.  1  
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 Webinár  Pro Solutions, 

s.r.o.  

Ponímanie osobnosti učiteľa 

a možnosti jej využitia  

90 min.  1  

Webinár  Vedomosti do 

vrecka  

Rozvoj matematických predstáv detí 

od troch rokov  

60 min.  1  

Webinár  Vedomosti do 

vrecka  

Rozprávka v materskej škole – rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti  

60 min.  1  

Webinár  Vedomosti do 

vrecka  

Logopedické cvičenia a aktivity pre 

deti od troch rokov II – rozvoj reči a 

slovnej zásoby  

60 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Projektové vyučovanie v materskej 

škole  

90 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Metódy a nástroje pedagogickej 

diagnostiky  

90 min.  2  

Webinár  OZ Edusteps  Plán profesijného rozvoja  90 min.  2  

Webinár  OZ Edusteps  Atestačná práca podľa novej 

legislatívy  

90 min.  3  

Webinár  OZ Edusteps  Atestačné portfólio  90 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Atestačné portfólio  2 hod.  2  

Webinár  OZ Edusteps  Portfólio pedagogického zamestnanca  60 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Predčitateľská gramotnosť v materskej 

škole  

60 min.  1  

Webinár  OZ Edusteps  Práca s médiami v materskej škole  60 min.  1  

Webinár  V lavici s.r.o.  Vzdelávanie zamerané na žiaka 

(Learner-Centered Education)  

70 min.  1  

Webinár  V lavici s.r.o.  Problémové správanie detí 

predškolského veku  

70 min.  1  

Webinár  V lavici s.r.o.  Stimulačné aktivity zamerané na 

rozvoj deficitov školskej spôsobilosti  

70 min.  1  

Odborný 

vzdelávací 

program  

Pro Solutions, 

s.r.o.  

Dieťa a hudba – pohyb a hra II.  4 hod.  1  

Workshop 

online  

MTerapio  

s.r.o.  

Hudba ako prostriedok rozvoja 

komunikačných schopností a 

sociálnych zručností u detí so ŠVVP 

– online, II časť  

2,5 hod.  1  

Seminár  OZ 

Vzdelávanie  

21   

Odborná pomoc pri tvorbe 

atestačných prác pre pedagogických 

zamestnancov predprimárneho  

vzdelávania  

25 hod.  2  

  

  

Ďalšie profesijné a odborné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcej 

metodického združenia a garanta profesijného rozvoja:  

  



Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo 

 

  

Druh 

vzdelávania  

Vzdelávacia 

inštitúcia  
Názov vzdelávania  Trvanie   

Počet 

zam.  

Odborné 

podujatie  

Inštitút 

celoživotného 

vzdelávania 

Košice  

Manažovanie materskej školy v novom 

školskom roku 2022/2023  

18 hod.  1  

 

    

6. Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti   

  

AKTIVITY V ŠK. ROKU 2021/22 

nad rámec plnenia školského vzdelávacieho programu – Život v malinke  

OKTÓBER 2021 

  

Jesenný raj v MŠ Výstava ovocia a zeleniny z lokálnych zdrojov prostredníctvom ktorej 

rozvíjali poznatky o ich rôznorodosti. Uvedomovali si význa ich 

konzumácie pre správnu životosprávu. 

Výstava tekvíc Rodičia spoločne s deťmi vyrezávali z tekvíc strašidielka, ktoré dotvárali 

rôznorodým materiálom. Celý týždeň sme sa spoločne tešili z krásnych 

výtvorov. 

LAND ART v MŠ Zdobili škôlku výrobkami z prírodnín (gaštany, žalude, listy, kôra, 

jabĺčka, zemiaky, tekvice, repy a iné). 

BE ACTIVE Zapojili sme sa do projektu ,,Európsky týždeň športu” kde si deti v 

rôznych pohybových aktivitách overili svoje športové zručnosti. 

NOVEMBER 2021 

Vianočné fotenie Deti sa fotili na Vianočné pozdravy pre svojich blízkych. 

Vianočné  

dielničky 

Tvorením vianočných ozdôb, zdobením medovníkov, počúvaním a 

spievaním vianočných kolied prežívali atmosféru blížiacich sa 

vianočných sviatkov 

Zber papiera S veľkým nadšením sme sa zapojili do zberu papiera. 

DECEMBER 2021 

Zdobenie 

medovníkov 

Pomáhali pri zdobení vianočných medovníkov. Ochutnávali 

vlastnoručne upečené zdobené medovníky. 

Mikuláš v MŠ Zaspievali Mikulášovi pesničky a za odmenu dostali mikulášske balíčky. 
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Vianočné 

natáčanie 

Natáčali vianočné prekvapenie v forme videonahrávky pre svojich 

blízkych. 

Posedenie pri 

jedličke 

Deti prežívali vianočnú atmosféru v MŠ. Počúvali vianočný príbeh, 

spievali vianočné koledy a piesne, čakalo ich vianočné občerstvenie. Pod 

vianočnou jedličkou ich čakali darčeky – nové pomôcky a hračky do 

triedy. 

FEBRUÁR 2022 

Karneval Prehlbovali si vedomosti o fašiangových tradíciách. Pri tvorbe masiek 

a škrabošiek využívali svoju fantáziu, rozvíjali tvorivosť, precvičovali 

jemnú motoriku pri vystrihovaní a lepení častí masiek. V rámci triedy si 

prezentovali svoje masky navzájom.  

MAREC 2022 

Návšteva 

knižnice 
Oboznamovali sa s funkciou a priestorom knižnice.  

Deň VODY 
Premýšľali o dôležitosti vody, uvedomovali si jej význam pre ľudí, 

rastliny a celú planétu. 

Daphne : 

Putovanie 

kvapky 

Počas dobrodružného príbehu vodných kvapiek, ktoré putujú svetom, 

spoznávali jej všakovaké podoby. Popritom odhaľovali tajomstvo 

najväčšieho pokladu života… 

Triedne  

divadielko 

Svetový deň divadiel sme ako inak, oslávili divadlom. Všetky pani 

učiteľy si pre deti v svojich triedach pripravili divadelné predstavenie, na 

ktoré si vlastnoručne pripravili či už kulisy, kostými, marionety, 

maňušky...svojej fantázii rozhodne žiadne medze nekládli. 

APRÍL 2022 

Svetový deň 

zdravia 

V rámci svetového dňa zdravia sme sa zamýšlali nad tým, čo pre nás 

zdravie znamená, ako a čím ho vieme podporiť. 

Deň ZEME 
Pri príležitosti ,, DŇA ZEME“ sme spoločne symbolicky vysádzali 

rastliny na školskom dvore. Aby sa im u nás v škôlke darilo, zaspievali 

sme im známe ľudové piesne. 

Planetárium 

Formou rozprávky spoznávali základné javy astronómie – deti sa napr. 

dozvedeli, prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa nazývajú fázy 

Mesiaca, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia alebo prečo v meste 

nemôžeme pozorovať hviezdy, prečo jablko padá zo stromu dole na zem 

a ešte  oveľa viac.  
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Zlaté hrdielko 
Spevácka súťaž, pri ktorej deti predviedli nie len svoje spevácke 

schopnosti, ale tiež odvahu vystupovať pred publikom, ktoré tvorili ich 

škôlkarsky kamaráti. 

Svetový deň tanca 
Deň tanca sme na dvore oslávili poriadnou diskotékou, kde sme si overili 

svoje pohybové zručnosti a schopnosti opakovať jednoduché tanečné 

choreografie. 

MÁJ 2022 

Divadlo POD 

HRÍBOM 

Deti sa zúčastnili tradičného divadelného predstavenia plného ľudovej 

slovesnosti.Mali možnosť obdivovaťdrevené marionety a drevené kulisy 

uja Hoblinu. 

Divadlo 

 KAPITÁN  

KOTVIČKA 

Aktívne sa zapájali do divadelného predstavenia ,,Kapitána Kotvičku” 

pohybom, spevom a rozhovorom, pri čom riešili problémové otázky 

príbehu. 

DHZ 

MALINOVO 

Oboznámili sa s prácov hasičov, ich pripravenosťou a hasičskou 

technikou. Taktiež sa dozvedeli, ako predchádzať požiaru a ako sa treba 

zachovať v prípade jeho vzniku. 

Deň mlieka Cieľom tohto dňa bolo poukázať na význam konzumácie mlieka, vyzdvihnúť 

nutričné vlastnosti mlieka a výrobkov z neho a inšpirovať detíí k tomu, aby 

mlieko zaradili do svojho jedálnička. 

Zeleninová  

záhradka 

Deti spolupracovali v zakladaní zeleninovej záhrady. Vysádzali rôzne druhy 

zeleniny o ktoré sme sa spolu starali a sledovali ich v vývoj od semienka až po 

plod. 

Deň RODINY Deti vystupovali pred rodičmi, spievali, tancovali. Obdarovávali svojich 

rodičov s vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 

JÚN 2022 

Týždeň detskej 

radosti 

Počas tohto týždňa kreslili na chodníky s kriedami, zúčastnili sa  detskej 

olympiády, počas ktorej rozvýjali lokomočné schopnosti , skok cez prekážky, 

preliezanie, podliezanie, hod do diaľky rôznými predmetmi. Zúčastniki sa 

Balónového sprievodu, Bublinkovej diskotéky a turistickej vychádzky spojenej 

s Land Artom. 

Kúzelník Aktívne sa zapájali do predstavenia kúzelníka, ktorý deťom priedviedol 

poriadnu kúzelnícku zábavu. Každému dieťaťu vyčaroval úsmev na 

tvári. 

Daphne : 

Triedenie odpadu 

Pomáhali Šmudlovi rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. 

Spoločne sa pozreli na to, z čoho je zložená obyčajná batéria a pochopili, prečo 

nesmie skončiť v bežnom kontajneri na zmiešaný odpad.  
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Fidlikanti Vypočuli si veselé ľudové pesničky prostredníctvom ktorých spoznali rôzne 

slovenské hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu, gajdy, píšťalky, 

husličky a cimbal. 

Rozlúčka 

 s predškolákmi 

Deti sa lúčili so ,,škôlkarskými časmi”, slávnostne sľubovali ??školácke” 

sľuby.Rozlúčka bola plná emócii. Smútok z rozlúčky sa striedal s 

radostným očakávanim nástupu do školy. 

 

Naplánované aktivity sa realizovali s ohľadom na dodržiavanie usmernení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR.   

  

7. Projekty, do ktorých je materská škola zapojená  

  

Výchovno-vzdelávacie projekty v spolupráci s inými organizáciami:  

  

1. Školský mliečny program (v spolupráci so Školskou jedálňou) – rozvoj zdravého životného štýlu 

detí v škole, zvýšenie príjmu čerstvého mlieka.   

  

2. Vymeňte elektroodpad za lopty (spoločnosť SEWA a.s.) – rozvoj ekologického povedomia o triedení 

odpadu, zbere elektrobatérií v MŠ, spoznávaní  a ochrane prírody.  

  

3. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP PoP) – materská škola sa 

zapojila do tohto národného projektu koncom roka 2019. Plnila a využívala benefity tohto NP aj v školskom 

roku 2021/2022. V 3/2022 v NP PoP došlo k zmene zamestnancov, kedy p. sociálna pedagogička ukončila 

prac. zmluvu. Ku koncu školského roka teda v rámci NP POP v materskej škole pracujú 2 asistentky.  

 

4. Pomocný vychovávateľ - materská škola sa zapojila do tejto výzvy, v ktorej bola úspešná a získala 

tak možnosť zamestnať 2 pomocných vychovávateľov financovaných MŠVVaŠ SR z Plánu obnovy.  

 

5. Školské ovocie 

 

6. Národný projekt „Pomocný vychovávateľ“ 
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8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy.  

  

8.1 Priestorové podmienky materskej školy:  

  

Exteriér: Veľkou výhodou materskej školy je jej pozícia. Okolité prostredie je vhodné na edukačné 

vychádzky s environmentálnym zameraním. Dvor je priestranný a prepája dve budovy materskej školy. Je 

vybavený tromi pieskoviskami, kvetinovým a bylinkovým záhonom, stromami, zeleňou, detskými 

ihriskovými zariadeniami, ktoré spĺňajú normy STN 1177, aj dostatočne veľkou trávnatou plochou. Na 

dvore elokovaného pracoviska Nám.1.mája je závlaha trávnika. Dvory oboch budov sú vzadu prepojené 

chodníkom, no stále absentuje pieskovisko.   

Pri príležitosti Dňa Zeme sme spoločne s deťmi na dvore hlavnej budovy MŠ zasadili darovaný 

strom – jabloň z projektu Školské ovocie, ktorá dokonca priniesla prvú úrodu v podobe jedného jabĺčka 

a na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách si deti zasadili krík Magnólie. Na podporu 

detského záujmu o úžitkové rastliny, byliny sme s pedagogickým kolektívom v spolupráci 

s prevádzkovými zamestnancami zhotovili pre každú triedu vyvýšené záhony, v ktorých deti pestovali 

rôzne druhy zeleniny a ovocia, spoznávali ich farby, tvary, zavlažovali ich, okopávali a na záver plody, 

ktoré vypestovali aj ochutnali počas pikniku na školskom dvore.  

  

Interiér, kapacita MŠ: V budove sú 4 triedy na celodennú dochádzku s kapacitou 94 detí a 1 trieda 

s poldennou dochádzkou Žabky s kapacitou 17 detí. 

Chýbajúca telocvičňa sťažuje vykonávanie akýchkoľvek športových aktivít v čase nepriaznivého 

počasia, rovnako nie je priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity. Na tieto účely sa v priaznivom počasí 

využíva priestranný dvor. 

Kapacita MŠ na elokovanom  pracovisku Nám. 1. mája je 50 detí v dvoch triedach. Triedy sú 

priestranné, nemajú samostatné spálne, ležadlá sa rozkladajú. Výdajné jedálne sú menšie a jedna trieda sa 

stravuje na dve smeny.  

Elokované pracovisko MŠ na Troch vodách má 3 triedy s kapacitou 55 detí.    

Materská škola tak mala spolu v prevádzke 10 plne využitých tried s maximálnym počtom detí 210. 
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8.2 Materiálno-technické podmienky materskej školy:  

  

  Materská škola je veľmi dobre vybavená - najmä z finančných prostriedkov OZ Klub rodičov a 

priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo, ako i vecných darov od rodičov a priateľov 

MŠ - hračkami, edukačnými pomôckami, rozprávkovými knihami, mobilnou klimatickou jednotkou a 

tlačiarňami. Vo všetkých triedach sú interaktívne tabule, financované z príspevkov na výchovu a 

vzdelávanie z MŠVVaŠ SR, na Vianoce k ním pribudla interaktívna podlaha, ktorú si vďaka bezpečnému 

drevenému krytu triedy medzi sebou posúvajú po mesiaci používania. Slúži nie len na overovanie a 

upevňovanie kognitívnych vedomostí, ale aj na rozvoj pohybových zručností, najmä počas nepriaznivého 

počasia. Triedy sú vybavené počítačmi, notebookmi financovanými z OZ, internetom, CD prehrávačmi, v 

niektorých prípadoch aj s USB vstupmi. Rovnako je v každej triede dobre vybavený knižničný fond a 

dostatok výtvarného a pracovného materiálu financovaného z rozpočtu MŠ schváleného obecným 

zastupiteľstvom. Materská škola bola obdarovaná aj 4ks počítačov all in one a taktiež farebnou tlačiarňou 

s náhradnými zásobníkmi farby od rodiča dieťaťa z predškolskej triedy. V sklade pomôcok je dostatok 

edukačného a didaktického materiálu. V zborovniach sú počítače, tlačiarne a knižnica vybavená odbornou 

literatúrou, ktorú každoročne aktualizujeme a dopĺňame o novú odbornú literatúru. Sú tam tiež  

minichladničky, rýchlo-varné kanvice, kávovary (dary od rodičov), aby mohli učiteľky (a učiteľ) chvíľu 

pred alebo po priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zrelaxovať. Kancelária a zborovne vo všetkých troch 

budovách sú tiež veľmi dobre vybavené, žiaľ chýba priestrannejšia väčšia zborovňa na stretnutia pri 

pedagogických či pracovných poradách alebo rôznych školeniach, nakoľko kolektív MŠ sa každoročne 

rozrastá a porady je možné organizovať až po 17 hod. kedy skončí prevádzka tried a následne v jednej z 

nich prebieha porada. Prevádzkoví zamestnanci majú samostatné šatne, vybavené stoličkami, stolom, 

skriňami a vešiakmi.   

 Kuchyňa Školskej jedálne je plne funkčne vybavená, má klimatizačné zariadenie pre zlepšenie pracovných 

podmienok zamestnancov ŠJ. Na prepravu stravy do materskej školy na Troch Vodách sa so súhlasom 

zriaďovateľa využíva auto určené výlučne na prevoz stravy, a ten zabezpečuje  školník MŠ.   
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9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy   

  

9.1 Dotácie  z rozpočtu obce a zo štátneho rozpočtu na žiakov  

  

Materská škola, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň má  právnu subjektivitu od 01.09.2015, je 

financovaná z rozpočtu obce na základe prepočtového normatívu. Hospodárenie MŠ v hodnotenom období 

roku 2021 sa vykonávalo v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený v obecnom zastupiteľstve dňa 16. decembra 2020 uznesením  

číslo 123-12./OZ-2020. Rozpočet bol zmenený dva krát. Prvá zmena bola schválená dňa 09. augusta 2021 

uznesením číslo 81.1-7/OZ/2021. Druhá zmena bola schválená dňa 15. decembra 2021 uznesením číslo 

111.5-10./OZ/2021.  

 

Materská škola – Óvoda spolu so Školskou jedálňou k 31.12.2021 vyčerpala finančné prostriedky 

pridelené zriaďovateľom vo výške 832.116,37 €. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie poskytlo ministerstvo školstva v zmysle §6b zákona č. 

597/2003 Z. z. obci, ktorá ich v rámci rozpočtu poukázala materskej škole pre deti, ktoré majú v MŠ jeden 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 21.819,00 €.  

  

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

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.  

  

Podľa § 28 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN Obce 

Malinovo - Uznesenie č. 154/14/2016, zo dňa 15.12.2016, bol  zákonný zástupca povinný uhrádzať 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v materskej škole v šk. roku 2021/22  vo výške 30 € 

mesačne. Príspevok sa neuhrádzal v prípade:  

- ak dieťa malo rok pred plnením školskej dochádzky  

- ak dieťa chýbalo celý mesiac zo závažných a preukázateľných dôvodov (napr. zdravotných)  

- ak dieťa nenavštevovalo MŠ počas letnej obmedzenej prevádzky v mesiaci Júl  - letného prerušenia 

prevádzky v mesiaci august.  

Administratívne poplatky boli v roku 2021 vo výške 111.255,25 €, z toho školné poplatky v materskej 

škole činili 30.567,50 €. Plnenie príjmov za réžiu a stravné v školskej jedálni bolo v sume 69.675,42 €. 
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9.3 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít.  

  

Materská škola získala finančné prostriedky z Občianskeho združenia - Klub rodičov a priateľov 

detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo. Do občianskeho združenia rodičia prispievajú členským 

príspevkom, ktorého výška bola navrhnutá a odsúhlasená na plenárnom Rodičovskom združení v hodnote 

70 € na 1 dieťa za šk. rok. 2021/22. Z členských príspevkov materská škola hradí aktivity nad rámec 

výchovy a vzdelávania. Aktivity plánuje podľa dostupných finančných prostriedkov OZ.  

  

Druh tovaru  Suma v eurách  

Aktuálny stav na účte k 31.8.2022  20 168,20 € 

Príjem dobrovoľných príspevkov od rodičov v šk. r. 2021/22  13 435 €   

Príjem 2%   5 467,92 €  

PRÍJEM SPOLU:  18 902,92 €   

Divadlá, besedy, diskusie, prednášky, koncerty 3 378,40 € 

Výzdoba materskej školy, kostýmy, rekvizity 600 € 

Mikuláš 1 240,79 € 

Vianočné darčeky  2 100 € 

Didaktické pomôcky – interaktívna podlaha s ochranným 

stojanom 
2 140 € 

Rozlúčka s predškolákmi 600 € 

Poplatky banke, registrácia 2% 163,48 € 

ČERPANIE SPOLU  10 222,67 €  

    

  

Ďalej mohli poukázať rodičia a iné právnické alebo fyzické osoby do Občianskeho združenia 2% z 

daní, prípadne iné dobrovoľné finančné dary. V šk. roku 2021/22 bolo poukázaných z Finančného 

riaditeľstva SR 5 467,92 € do OZ.  

 

  

9.4 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.  

  

Materská škola nemá iné finančné prostriedky, získané napr. prenajímaním budovy a pod.   
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10. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.   

 

10.1 Poslanie a zámer materskej školy  

   Hlavným poslaním materskej školy je rozvíjať medziľudské vzťahy v skupine detí. Na základe uvedeného 

sa materská škola snaží uplatňovať prosociálnu výchovu.  Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania podľa 

štátneho vzdelávacieho programu 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.   

Cieľom školského vzdelávacie programu Život v Malinke je dosiahnuť tieto úrovne zábavnou 

formou (hrou) ale zmysluplne, povzbudiť ich zvedavosť o spoznávanie nového a podporovať detskú 

spoluprácu, detské priateľstvá, aby dieťa čas strávený v materskej škole prežívalo plnohodnotne a 

zmysluplne, aby bol tento čas preplnený priateľstvom, zábavou, zvedavosťou a poznávaním. Je aj naďalej 

v našom záujme pokračovať v budovaní modernej materskej školy ako centra pre výchovu a predprimárne 

vzdelávanie.   

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole sme zameriavali na 4 hlavné piliere:  

1. PRIATEĽSTVO - Ja a ty sme jeden tím - cieľom bolo rozvíjať kompetencie detí dôležité pre ich sociálnu 

komunikáciu medzi rovesníkmi a fungovanie medzi ľuďmi v širšom spoločenskom okolí, vytváranie 

pozitívnej klímy v triede medzi rovesníkmi, v celej škole a vštepovanie prosociálneho správania  

2. ŽIVOT OKOLO NÁS – Nie je nám to jedno – pilier zameraný na rozvíjanie poznania oblastí 

environmentálneho zamerania vzhľadom k bohatému prírodnému okoliu materskej školy v Malinove – 

fauna aj flóra - zaoberanie sa otázkami klimatických zmien, oboznamovanie sa s pojmami, 

experimentovanie, vytváranie predpokladov, diskusie - separovanie odpadu  

3. POHYBOM KU ŠŤASTIU – Zdravie je najväčšie ľudské bohatstvo – cieľom bolo pomocou 

rozsiahlejších dokumentov zameraných na zdravotné cvičenia v materskej škole s využitím náradia, náčinia 

či rôznych priestorov v interiéri aj exteriéri materskej školy, kt. autorkami sú učiteľky Materskej školy v 

Malinove rozvíjať pohybové zručnosti detí - cieľom je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a podporiť zdravý 

rozvoj - túto myšlienku sme podporili aj zotrvaním v projekte Školské mlieko a zapojením sa do nového 

projektu Školské ovocie  

4. KTO SOM ? – Moje Malinovo - spoznávanie histórie a tradícií detskými očami v spolupráci s miestnymi 

organizáciami a posilňovanie úcty k tradíciám regiónu a štátu - oboznamovanie sa s históriou obce, v ktorej 

bývam, jej pamiatok, prírodných krás.  
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11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.  

11.1 SWOT analýza školy  

  

 

 

Silné stránky  Slabé stránky  

  ochota spolupracovať so všetkými 

subjektmi pri rozšírení kapacity 

materskej školy  

  záujem a ochota pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov pracovať 

nadčas a zapájať sa do mimoškolských 

aktivít  

  využívanie prírodného prostredia na 

vzdelávaciu činnosť   

  zavedenie komplexného informačného 

systému EduPage a využívanie jeho 

všetkých dostupných modulov  

  aktivity v spolupráci s rodinou a 

miestnymi inštitúciami (Spojená škola, 

knižnica, Červený kríž, DHZ a iné)  

  - spolupráca s obecným zastupiteľstvom 

a Radou školy pri rozpočtových návrhoch  

1. nedostatočné priestorové vybavenie 

pre telesnú výchovu, krúžky, 

kultúrne podujatia, vystúpenia, 

rodičovské združenia, porady, 

vzdelávania pg. zamestnancov a pod.  

2. priemerné využívanie inovatívnych 

moderných metód u niektorých 

zamestnancov vo výchovno-

vzdelávacom procese  

3. nedostatočná spolupráca a 

rešpektovanie školského poriadku zo 

strany rodičov najmä pri nedoliečení 

a návrate detí po chorobe do 

kolektívu  

  

Riziká  Príležitosti  

1. nezáujem o prácu učiteľa, odchádzanie 

mladých učiteľov (slabé finančné 

ohodnotenie, nedostupnosť cenovo 

prijateľného ubytovania pre učiteľov)  

2. náročné organizačné zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu z 

dôvodu chorobnosti učiteľov a z toho 

vyplývajúce prerušenia prevádzky 

jednotlivých tried  

3. nezáujem o vedúce pozície v materskej 

škole z dôsledku nadmernej  

zodpovednosti a pracovnej záťaže (najmä 

neúnosná administratívna záťaž)  

4. narastajúci počet detí s chybami reči, 

správania a i.  

  

  umiestnenie obce a MŠ v tichej 

prírodnej lokalite vidieka, ramena 

Malého Dunaja aj blízko hlavného 

mesta  

  dvojúrovňové vzdelávanie, možnosť 

profilácie školy, výberu vlastných 
osnov  

  možnosť zapájania sa do súťaží, 

projektov a získavať spoluprácu s 

novými subjektmi   

  úspešné zapojenie sa do národného 

projektu „Profesie pomáhajúce v 

edukácii“   a  „Pomocný 

vychovávateľ“ 
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12 Záver  

  

Exteriéry aj interiéry všetkých budov materskej školy sa postupne modernizujú a udržiavajú v 

spolupráci najmä so zamestnancami materskej školy, ako aj s rodičmi a Občianskym združením pri MŠ. 

Pracovná pozícia školníka výrazne prispieva k udržiavaniu všetkých školských dvorov, aj keď je veľa 

situácií, kedy by sa mu zišiel ešte jeden pomocník, nakoľko nie len, že vozí 3krát denne stravu na elokované 

pracovisko Tri Vody, ale obhospodaruje desať tried v 3 budovách MŠ od hračiek, kotlov, opravuje rôzne 

technické závady po revíziách, na ktoré má kompetenciu a podobne. Materiálno-technické zabezpečenie 

interiéru tried je na dobrej úrovni, zabezpečuje tvorivé prostredie pre aktivity detí, spĺňa hygienické aj 

bezpečnostné požiadavky, aj keď zub času sa pod neho už podpísal.  

Pozitívom je tiež dobrý pracovný tím, ochota spolupráce zamestnancov MŠ častokrát nad rámec 

pracovnej náplne a pracovného času, ktorý investujú pre deti v MŠ. Tiež je dobrá spolupráca medzi 

pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi, ochotne pomáhajú vo výchove a vzdelávaní aj 

zamestnanci projektov a funguje aj spolupráca s rodičmi. Učiteľský tím je tvorivý, pripravený sa vzdelávať. 

Zavedenie EduPage v materskej škole každoročne rozširujeme o všetky dostupné moduly, ako napr. 

odosielanie potvrdení o bezpríznakovosti, ospravedlneniek pre predškolákov, organizovanie volieb do 

Rady školy  a pod. So začiatkom nového školského roka nás čakala v letných mesiacoch opäť výzva nájsť 

dostatok kvalifikovaných a ochotných zamestnancov, čo sa sčasti po tej kvalifikačnej stránke aj podarilo a 

noví učitelia sú ochotní pracovať a zároveň si dopĺňať kvalifikáciu. Pedagogickí zamestnanci s 1. atestáciou 

budú viesť nových zamestnancov v ťažkých začiatkoch adaptačného vzdelávania a postupne zlepšovať 

profesionálnu úroveň ich práce.   

Materská škola sa bude aj naďalej snažiť vytvárať kvalitné výchovno-vzdelávacie prostredie nielen 

pre deti, rodičov, ale aj pre zamestnancov materskej školy. 

  

  

  

V Malinove dňa 31.8.2022  

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

Bc. Slavomíra Šusterová riaditeľka 

materskej školy  

  



Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo 

 

  

 

Príloha č. 1 - Vyjadrenie rady školy k predkladanej správe   

  

Rada školy pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22,  Malinovo  
  

  

  

  

Obecný úrad Malinovo  

L. Svobodu 17  

900 45 Malinovo  

  

  

  

  

  

Vec: Vyjadrenie Rady školy k predkladanej správe  

  

  

Rada školy pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove predloženú Správu o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2020/21 

prerokovala na zasadnutí rady školy, ktoré sa konalo dňa 03.10.2022 a po prehodnotení správy 

zriaďovateľovi   

  

o d p o r ú č a    s c h v á l i ť  

  

  

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

L. Svobodu 22, Malinovo za školský rok 2020/21.  

  

  

  

V Malinove dňa: 03.10.2022                                                                        ....................................  

                                                                                                                 

JUDr. Eva Krištofiaková         

predseda Rady školy pri MŠ  


