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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020-2021 

 
 

 

 

Na základe metodického pokynu zriaďovateľa materskej školy, ktorý vychádza z vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 
2021, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou, riaditeľstvo Materskej školy 
Hviezdoslavova 17  vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

Správa obsahuje povinné údaje v zmysle § 2, ods. 1  a 2 Vyhlášky a dobrovoľné údaje podľa § 2, ods. 5 
Vyhlášky. 
 

 

 

1a 
Údaje o škole 

 
Názov školy: Materská škola, Hviezdoslavova 17 ,Moldava n/B 

Adresa školy: Hviezdoslavova 17 Moldava nad Bodvou 

Telefónne číslo: 0917677135 

Webové sídlo: ms-hviezdoslavova.eu 

E-mailová adresa: mshviezdoslavovamo@gmail.com 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ školy Viera Lukácsová, Mgr. 

Zástupca riaditeľa školy  Bc. Angelika Ballová 

Vedúca školskej jedálne Zlatuše Glatzová 
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 Meno, priezvisko, titul Delegovaný za : 

1. Predseda rady školy Lenka Stone, Mgr. rodičov 

2. 
Katarína Faragóová, 

Mgr. 
rodičov 

3. Angelika Ballová, Bc. pedagogických z. 

4. Valéria Hodermarská nepedagogických z. 

5. Ladislav Zupko zriaďovateľa 

 

V marci 2020 sa končilo funkčné obdobie  Rady školy , ale kvôli mimoriadnej situácií, sa voľby 
neuskutočnili. Voľby prebehli v tomto školskom roku dňa14.5.2021. 

 
Novozvolená Rada školy 

 
Termín 

ustanovenia: 
24.5.2021  

 Meno, priezvisko, titul Delegovaný za : 

1. Predseda rady školy Nikola Miklošková rodičov 

2. Martina Šelengová rodičov 

3. Angelika Ballová, Bc. pedagogických z. 

4. Valéria Hodermarská nepedagogických z 

5. Ladislav Zupko zriaďovateľa 

 
1b 

Údaje o zriaďovateľovi 
 

Názov: Mesto Moldava nad Bodvou 

Adresa: Školská 2,  045 52 Moldava nad Bodvou 

Telefónne číslo: 0554880211 

E-mailová adresa: msu@moldava.sk 

 
 

1c 
Informácia o činnosti RADY ŠKOLY a o činnosti PORADNÝCH ORGÁNOV riaditeľa školy 

(pedagogická rada, rada rodičov, ) 
 
Pedagogická rada Občianske združenie-  

Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17 
Viera Lukácsová, Mgr. Tomáš Vranai, Ing. 
Angelika Ballová, Bc. Janka Trembová, Mgr. 

Silvia Ongyíková Tímea Majorošová, Ing. 
Ildikó Takácsová Petronella Schmiedlová 

 Nikola Miklošková 
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Rada školy 
 V tomto školskom roku sa neuskutočnili žiadne stretnutia rady školy, s rodičmi sme komunikovali 
pomocou webovej stránky  a informačných tabúľ. Po voľbách , ktoré sa uskutočnili 14.5.2021 sa konalo 
ustanovujúce zasadnutie Rady školy dňa 24.5.2021. 

 

Pedagogická rada. 
Pedagogické porady sa konali sedem krát. Boli zamerané na plnenie  úloh a dosahovanie vytýčených 
cieľov. Riešili sa   problémy a rokovali sme o aktuálnych témach. Zodpovedná za činnosť bola pani 
učiteľka Bc. Angelika Ballová. Stretnutia sa podrobne  zápisnične zaznamenávali. 
 

1. Stretnutie sa konalo 26.8.2020 
Prijaté  uznesenie: - Naštudovať publikáciu vydanú MŠ VVaŠ-  Manuál na školský rok 2020-

2021,  

- Dbať na dôkladnú prípravu k začiatku školského roka. 
- Schválenie ročného plánu práce, oboznámenie s úlohami. 

- Dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. 
- Kontrola vypracovania mesačných plánov a ich súlad s učebnými osnovmi .ŠkVP. 

- Brať na vedomie práva a povinnosti pedagogických zamestnancov. 

 

2.  Stretnutie 17.9.2020 
Prijaté uznesenie: - Sledovať ponuky MPC, či iných akreditovaných inštitúcií. 

- Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2020-2021. 

- Pripraviť odborné články pre rodičov 

3. Mimoriadne stretnutie- 1.10.2020 
Prijaté uznesenie: - zabezpečiť testovanie učiteliek,  

- dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, 

- povinnosť rodičov hlásiť výskyt pozitivity v rodine. 

 

4. Stretnutie 19.11.2020 
Prijaté uznesenie:- organizácia aktivít vzhľadom na pandemickú situáciu, 

- zorganizovať vianočné vystúpenie bez účasti rodičov 

Brali sme na vedomie ,že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa aktivity v predvianočnom období 
budú realizovať bez účasti rodičov.  

 

5. Stretnutie- 12.1.2021- online 
Nakoľko sa situácia zhoršila, bola pozastavená prevádzka materskej školy, bola len zberná MŠ , do 

práce nastúpili  len učiteľky, ktoré prekonali ochorenie Covid 

- Ostatné učiteľky sú na 80% plate 

Prijaté uznesenie: Čakať a sledovať ďalšie pokyny od zriaďovateľa ohľadom otvárania  škôl . 
 

6. Stretnutie- 15.3.2021 
V marci 2021 sa otvorila materská škola pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre .( 
1. trieda) 
Prijaté uznesenia: -dodržiavať nariadenia - dodávka respirátorov a vitamínových balíčkov pre 
zamestnancov 

- Pravidelné testovanie zamestnancov. 

Preštudovať vyhlášku 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov 
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- Dbať na zdravotný stav detí, aj pri najmenšom podozrení choroby vylúčiť 
dieťa z kolektívu. 

- Vyplniť plán dovoleniek 

- Aktuálne informácie z gremiálnej porady 

- Plnenie aktuálnych úloh 

-  

7. Stretnutie: 14.7.2021 
- Ukončenie školského raka 2020-2021 

- Hodnotenie pedagogických zamestnancov, aktivít a vzdelávania 

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov oboch tried 

- Diagnostika  detí  a ostatné pedagogické dokumenty 

- Organizácia a ukončenie školského roka 

- Informácie k začiatku nového školského roka 2021-2022 

Prijaté uznesenie: Skontrolovať všetky pedagogické dokumenty a pripraviť ich na archiváciu. 
 

1d, 2 a-b 
Údaje o deťoch 

 

Riadok  
k 

15.9.2020 
k 

31.8.2021 

1 Kapacita MŠ podľa prevádz. poriadku 40 40 

2 Počet detí spolu 39 41 

3 Z riadku 2 – trvalý pobyt mimo Moldavy n/B 11 12 

4 Z riadku 2 – so ŠVVP 0 0 

5 Z riadku 2 – v HN 0 0 

6 Počet predškolákov 9 9 

7 Z riadku 6 – prijatých do ZŠ  8 

8 Počet tried* 2 2 

9 Priemerná dochádzka (počet detí) -----  

10 Počet prijatých detí na šk.r. 2020/2021 ----- 12 

11 Z riadku 11 – prijatých na PPV ----- 0 

12 Počet nevybavených žiadostí  3 

 

 

Trieda 1. 2. 

Vek   od-do 3-4 4-5-6 

Počet detí 19 22 
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1e,f 
Údaje o zamestnancoch  

a o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1g 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
 

V rámci VVP boli uskutočňované nasledovné aktivity: 
- Zoznamovacie dopoludnie :  Vitaj v škôlke. 
- Svetový deň zdravej výživy: Príprava zdravých nátierok a vlastná obsluha pri desiate. 

- Deň materských škôl: Veselé dopoludnie oboch tried, spojené s diskotékou a odovzdávaním 

darčekov. 
- Mikuláša sme privítali na školskom dvore.  
- Na vianoce sme  piekli kokosové labky a chystali pre rodičov vianočné prekvapenie- online 

vianočné vystúpenie. 
 

 

 

 

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI učiteľ 
pedago- 

gický 
asistent 

školský 
špeciálny 
pedagóg 

spolu 

PO
ČE

T 

na 100% úväzok 4 - - 4 

pracovný pomer na znížený úväzok - - - - 

prepočítaný počet  - - - - 

KV
AL

IF
IK

ÁC
IA

 

kvalifikovaní  4 - - 4 

nekvalifikovaní      

spĺňa kvalifikačný predpoklad na 
základe §83 zák.138/2019 Z.z.     

AT
ES

T I. atestačná skúška 1    

II. atestačná skúška 1    

OSTATNÍ ZAMESTNANCI Upratovačka, 
školníčka ŠJ spolu 

PO
ČE

T na 100% úväzok 1 2 3 

pracovný pomer na znížený úväzok 0 1 1 

prepočítaný počet  1 3 4 



MATERSKÁ ŠKOLA, HVIEZDOSLAVOVA 17,  045 01  MOLDAVA NAD BODVOU 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020-2021 

 

    tel: 055\4602047                                                                      e-mail: mshviezdoslavovamo@gmail.com                 

mob: 0917 633135                                                                          web: ms-hviezdoslavova.eu 

 

- Od 21.12.2020 do 1.3.2021 bola prerušená dochádzka do MŠ kvôli mimoriadnej situácie spojenej 
s Covidom. 

- Od 1.3.2021 nastúpili do MŠ len deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.  
( 1. trieda ) 

-  V marci sme obnovovali náš kvetinový záhon pri vstupe do budovy MŠ 

- V spolupráci s pani Schmiedlovou sme dali do poriadku naše hojdačky.( nový náter a úprava ) 

- Inštalovali sme výstavky detských prác v šatniach pre rodičov s pravidelnými obmenami podľa 
tematického zamerania VVČ. 

- Na Deň našich mamičiek- 19.5.2021 sme s deťmi pripravili krásny program, z ktorého sme urobili 

nahrávku. 

- 17.5.2021 sa uskutočnili voľby do Rady školy. 
- 27.5.2021 sme mali ustanovujúce zasadnutie Rady školy. 
- 1. jún bol najkrajším sviatkom plným hier , zábavy a darčekov. 
- 16.6.2021 sa na školskom dvore uskutočnilo 1. stretnutie rodičov 

- 18.6.2021 sme mali divadelné predstavenie uja Doremina z Rožňavy. 
- 21.6.2021 k nám prišlo divadlo z Prešova. 
- 23.6. 2021 sme mali  slávnostnú rozlúčku budúcich predškolákov. 
- 25.6.2021 sme sa zúčastnili výstavy modrotlače v Infocentre MsKS.  

- 25.6.2021 sme sa na školskom dvore stretli s budúcimi rodičmi a deťmi. 
- V čase letných prázdnin sme pracovali od 1.7.2021-17.7.2021 v našej MŠ  a potom boli otvorené 

zberné škôlky počas celých letných prízdnin 

 

Aktivity sme prezentovali na nástenkách , informačných tabuliach a aj na našej webovej stránke. 
 

1h 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Zapojili  sa do vzdelávacej aktivity  v rámci projektu: Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť 
programu škola priateľská k deťom. 
 

1i 
Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
 
V tomto školskom roku škola nebola kontrolovaná subjektom zo strany Štátnej školskej inšpekcie 

 
1j 

Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Dôležitou podmienkou pri realizácii školského vzdelávacieho programu je primerané materiálno-

technické a priestorové vybavenie školy. 
Materská škola je škola rodinného typu, jednoposchodová budova  s dvoma triedami, s pivnicou, kde je 

umiestnený kotol.  Pri každej triede je šatňa a sociálne zariadenie.  Prvá trieda má spálňu , kde sa lehátka 
neskladajú . V druhej miestnosti 2. triedy je spálňa., kde sa skladajú lehátka, pre väčší priestor, čím je 
sťažená práca školníčky. Súčasťou  budovy je riaditeľňa, izolačka   samostatná kuchyňa a priestor na 

roznášanie stravy. V šatni 1. triedy sú umiestnené odkladacie skrine na  pomôcky k VVČ. 
 

 

 



MATERSKÁ ŠKOLA, HVIEZDOSLAVOVA 17,  045 01  MOLDAVA NAD BODVOU 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020-2021 

 

    tel: 055\4602047                                                                      e-mail: mshviezdoslavovamo@gmail.com                 

mob: 0917 633135                                                                          web: ms-hviezdoslavova.eu 

 

 

Členenie tried je prispôsobené tak, aby rozmiestnenie hračiek , učebných pomôcok  a vybavenie 

jednotlivých kútikov rešpektovali záujmy a potreby detí v hrách. Kútiky sa neustále menia a obnovujú .  

V triedach je k dispozícií didaktická, digitálna a audiovizuálna technika a prístup na internet. Obidve 

triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. MŠ disponuje množstvom edukačných hračiek a pomôcok, 

ktoré sa neustále dopĺňajú a obnovujú. Máme bohatú knižnicu, ktoré dopĺňame o nové knižné publikácie.  
Exteriér MŠ je oplotený a využívaný na rekreačnú, oddychovú a telovýchovnú činnosť s okrasnou 

predzáhradkou. Na športový účel sú v školskej záhrade inštalované preliezkové zostavy so šmýkačkami, 
detský kolotoč, vláčik, prehadzovacia a preliezacia stena. .Na estetické využitie máme dve kresliace 
tabule. Pieskové hry sú uskutočňované v dvoch pieskoviskách. K celoročnému využitiu je vhodný aj 
drevený záhradný altánok, ktorý využívame v čase nepriaznivého počasia a pri jednotlivých aktivitách. 
Nevyhnutnosťou je výmena asfaltového  chodníka v exteriéri MŠ, ktorý je nerovný, popraskaný a deti sa 

na ňom neustále potkýnajú.  Zároveň je potrebná výmena vchodových –vstupných dverí. V budúcom 

školskom roku je potrebná maľba vnútorných priestorov materskej školy.   
 

 

1k 
Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky  
 

SWOT analýza, ktorá je bežne používanou metódou na systematickú analýzu vnútorného (silné a slabé 
stránky) a vonkajšieho (hrozby a príležitosti) prostredia školy.  
Silné stránky školy: 

- dobrá poloha materskej školy, 
- kvalifikovanosť a tvorivosť  pedagogických zamestnancov, 
- priaznivá pracovná klíma, 

- krásny priestorový školský dvor, 
- netypizovaná materská škola, 
- ochota rodičov participovať na chode MŠ, 
- veľký záujem rodičov o MŠ( pri podávaní žiadostí), 

 

Slabé stránky: 
- stav vnútorného asfaltového chodníka, 

- stav vchodových dverí, 

- neustále technické zlyhanie internetového signálu, 

- chýbajúce  priestory pre nepedagogických zamestnancov s príslušným vybavením a náležitým 

zariadením. 
 
Hrozby: 

- zvyšujúca sa byrokracia a neustále nové legislatívne zmeny, 
- malý záujem o sponzorstvo, 

- slabé ponuky akreditovaných organizácií k rozvíjaniu odbornosti pedagogických zamestnancov. 

 
 
Príležitosti: 

- výmena pedagogických skúseností na vzdelávaniach a konferenciách, 

- zavádzanie netradičných metód do VVP, 

- zážitkové učenie, 

- inaktívnosť edukačného procesu, 
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- vybudovanie jednoduchej miestnosti na  ukladanie pomôcok, telovýchovného materiálu 

a pomôcok k hrám na školskom dvore 

 

 
Záver 
 
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020-

2021 bola vypracovaná v súlade s : 

- Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021. 

- Plánom práce materskej školy Hviezdoslavova 17 v Moldave nad Bodvou na školský rok 2020-

2021. 

- Čiastkovými hodnotiacimi správami a podkladmi predloženými učiteľkami. 
 

 

 
Predkladanie 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020-2021 bola prerokovaná v pedagogickej 

rade dňa  26.8.2021 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020-2021 bola prerokovaná v Rade školy dňa  

8.9.2021 

 

 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa: 10.9.2021 

Spracovala: Mgr. Viera Lukácsová 

 

 

 


