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Členovia:
Viera Lehutová, DiS., zástupca pedagogických zamestnancov
Jana Hegedúšová, zástupca ostatných zamestnancov
Lucia Halásová, zástupca rodičov
Ing. Jana Bistáková, PhD., zástupca rodičov
Ing. Lucia Kollárová, zástupca rodičov
PhDr. Anna Kollárová, PhD., zástupca rodičov

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
PhDr. Jozef Krilek 
Mgr. Renáta Miklošová

Údaje o zriaďovateľovi

Názov: Mesto Leopoldov
Sídlo: Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta, 104/2, 920 41 Leopoldov
Primátorka: Mgr. Terézia Kavuliaková
Telefónne číslo: 033/2852711
Adresa elektronickej pošty: sekretariát®leopoldov.sk

informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a 
vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie 
začalo dňa 03.03.2020 na obdobie 4 rokov. Rada školy v uplynulom školskom roku zasadala 
trikrát - 15.10,2021, 17.03.2022 a 27.05.2022. Mala možnosť vyjadriť sa k správe o výchovno- 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia 
školy, ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a jeho vyhodnoteniu, k výberovému konaniu na 
obsadenie riaditeľky školy, k výsledkom zápisu detí na predprimárne vzdelávanie, k školskému 
poriadku, ŠkVP, k aktivitám.



Pedagogická rada, ktorej členmi sú pedagogickí zamestnanci zasadala 3 krát: 25.08.2021,
31.1.2022 a 25.04.2022. Obsahom stretnutí bolo schvaľovanie Plánu práce školy, aktualizácia 
a revidovanie ŠkVP, školský poriadok, pracovný poriadok, plán vnútro-školskej kontroly, 
vedenie pedagogickej dokumentácie, integrácia detí, skríning školskej zrelosti, podmienky 
prijímania detí, vyhodnotenie činnosti.

Metodické združenie viedla Bc. Monika Molnárová. Zasadalo 3 krát: 14.09.2021, 31.01.2022 
a 26.04.2022. Na stretnutiach sa zaoberali - aktivity, súťaže a ich obsahová náplň, individuálny 
vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímí potrebami, školská zrelosť, 
rodičovské združenie pre rodičov predškolákov, vyhodnotenie aktivít, školskej zrelosti.

Údaje o počte detí

Stav k 15.09.2021

Trieda Veková kategória Počet detí spolu Z toho so ŠVVP PPPPV
1. 2-3 ročné deti 19
2. 3-4 ročné deti 21
3. 4-5 ročné deti 21 1
4. 4-5 ročné deti 16
5. 5-6 ročné deti 22 1 1
6. 5-6 ročné deti 23 1 1

Spolu 122 3 2

Stav k 30.06.2022
Trieda Veková kategória Počet detí spolu Z toho so ŠVVP PPPPV

1. 2-3 ročné deti 19
2. 3-4 ročné deti 21
3. 4-5 ročné deti 21 1
4. 4-5 ročné deti 18
5. 5-6 ročné detí 22 1 1
6, 5-6 ročné deti 23 1 1

Spolu 124 3 2

ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby)
PPPV (pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania)



Počet pedagogických zamestnancov, odborných a ďalších zamestnancov

Zamestnanci Spolu
Pedagogickí 12 (3 MD)
Asistent učiteľa 3
Ostatní 5
Školská jedáleň 5

Spolu 25

Nepedagogickí zamestnanci

Pracovné zaradenie Počet zamestnancov
Referentka ekonomiky práce 1
Školnícka 1
Upratovačka 2
Kurič - záhradník 1
Vedúca ŠJ 1
Kuchárka 4

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kategória
pedagogického

zam estnanca

Podkategória pedagogického 
zam estnanca

Stupeň
vzdelania

Kariérový stupeň Počet
zame
stn.

Učiteľ učiteľ materskej školy VŠ II. St. pedagogický zamestnanec 
s 1. atestáciou

1

Učiteľ učiteľ materskej školy VŠ 11. st. samostatný pedagogický 
zamestnanec

1

Učiteľ učiteľ materskej školy VŠ 1. st. pedagogický zamestnanec 
s 1, atestáciou

3

Učiteľ učiteľ materskej školy VŠ 1. st. samostatný pedagogický 
zamestnanec

2

Učiteľ učiteľ materskej školy USO pedagogický zamestnanec 
s 1. atestáciou

1

Učiteľ učiteľ materskej školy USO samostatný pedagogický 
zamestnanec

4

Pedagogický
asistent

asistent učiteľa VŠ 1. st. samostatný pedagogický 
zamestnanec

1

Pedagogický
asistent

asistent učiteľa VŠ 1. st. samostatný pedagogický 
zamestnanec

1

Pedagogický
asistent

asistent učiteľa USO začínajúci pedagogický 
zamestnanec

1



Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
• Poznávacie vychádzky 28. -  29.09.2021
• Zber prírodnín na jesennú slávnosť 27. -  29. 09.2021
• Vyrezávanie tekvičiek 27.09.2021
• Olympiáda všestrannosti 30.09.2021
• Jesenná výzdoba tried a šatní
• Divadielko 03.10.2021
® Jesenný zber úrody zo školskej záhrady 04.-05.10. 2021
• Výroba darčekov pre starých rodičov 10.10.2021
• Plody jesene -  výstava jesenných dekorácií 04.-08.10,2021
• Košík plný vitamínov -  výroba ovocných a zeleninových šalátov 11.-15.10.2021
• Stretnutie učiteliek ZŠ a MŠ 12.10.2021
• Šarkaniáda - v spolupráci s mestom 13.10,2021
• Deň materských škôl na Slovensku -  zapojenie sa a zaslanie výtvarných prác a básničiek 

do zborníka OMEP 15.10.2021
• Farby jesene - práca s prírodným materiálom 18.10.2021
• Deň jablka 21,10.2021
• Halíoween 26.10.2021
• Deň materských škôl na Slovensku -  pochod mestom 04.11.2021
« Výtvarná súťaž - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 06.11.2021 
® Zdravie z prírody- príprava a ochutnávka bylinkových čajov 15.-19.11.2021
• Veselé zúbky -  exkurzia do zubnej ambulancie 22.-26.11.2021
• I, pomoc 24.11.2021
• Stridžie dni: Na Ondreja 30.11,2021
• Zimná výzdoba tried, šatní
• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 01.12.2021
• Online prednáška o školskej zrelosti pre rodičov predškolákov 02.12.2021
• Vítanie Mikuláša 06.12.2021
• List Ježiškovi 09.12,2021
• Stridžie dni: Na Luciu 13.12,2021
• Pozdravy pre rodičov k Vianociam 16.12.2021
• Čas vianočný -  pozorovanie výzdoby v meste 17.12.2021
• Pečenie vianočných medovníkov 22.-23.12.2021
• Zimné radovánky - stavanie snehuliaka, sánkovanie 11.01.2022
• Poznávanie a pomenovávanie voľne žijúcich vtákov a zvierat 19.01.2022
• Fašiangový karneval 09.02.2022
• Mobilné planetárium 18.02.2022
• Návšteva mestskej knižnice 16.03.2022
• Exkurzia Prietrž -  výroba papiera 29.03.2022
• Jarná výzdoba tried a priestorov školy
• Mám básničku na jazýčku - recitačná súťaž 30.03.2022
• Maľovanie kraslíc v spolupráci s mestom 04. 04.2022



® Vynášanie Moreny 05.04.2022
• Veľkonočné trhy 06.04.2022
• Nosenie Letecká 06.04.2022
• Rodičovské združenie predškoíákov za účasti učiteliek a psychologičky zo ZŠ

21.04.2022
• Deň Zeme -  projekt 22.04.2022
• Stavanie mája v spolupráci s mestom a Klubom slovenského folklóru v Leopoldove

30.04.2022
• Výroba darčekov pre mamičky 06.05.2022
• Deň matiek -  vystúpenie v meste 08.05.2022
• Zdravé oči v škôlke 12.05.2022
• Brigáda - 14.05.2022
® Deň matiek -  vystúpenie detí po triedach 16.-18.05.2022
• Fotografovanie detí na tablo 16.05.2022 
« Športová olympiáda 21.05.2022
• Ochutnávka pizze v spolkovej záhrade spojená s predstavením pre deti 01.06.2022 
® Indiánsky deň 02.06.2022
• Spievaj že, si spievaj - spevácka súťaž 03.06.2022 
® Noc v materskej škole - predškoíáci 03.06.2022
® Pocitový chodník - tvorba chodníka v rámci environmentálnej výchovy so 

zamestnankyňou mesta 06.06.2022
• Hasičský zbor -  návšteva hasičov 07.06.2022
® Palacinkový piknik -  pečenie a ochutnávka palaciniek 08.06.2022 
® Koncoročný výlet 08.06.2022
• Diskotéka ~ zábava so šašom Marošom 09.06.2022
• Policajný zbor -  návšteva policajtov, poznávanie činností policajtov 10.06.2022
® Starostlivosť o rastliny vo vyvýšených záhonoch - každá trieda v určený deň v týždni 

polievala záhony, kyprila pôdu, pozorovala rast rastlín, upevňovali si kladný vzťah 
k prírode a prírodnému prostrediu. 13. -  17.06,2022

• Rozlúčka predškolákov s mladšími kamarátmi, zamestnancami, za účasti rodičov a 
zástupcu p. primátorky 23.06.2022

» Pokračovanie starostlivosti o rastlinky vo vyvýšených záhonoch aj počas ietných 
prázdnin - jú l  2022

Z dôvodu opatrení zavedených v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa neuskutočnili 
aktivity:
Mesiac úcty k starším 
Lampiónový sprievod 
Vianočné trhy 
Vianočná besiedka
Detský viacboj všestrannosti (regionálna súťaž)



Škola podporujúca zdravie -  je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je vytváranie 
optimálnych podmienok na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí a podporu ich 
zdravého prostredia, v ktorom žijú.

Školský projekt Zdravá škola - sa zameriava na zlepšenie pracovného prostredia detí aj 
zamestnancov a na podporu zdravého životného štýlu, výstavkou detských prác na tému 
Zdravie, aktivitami: Evička nám ochorela, Adamko hravo - zdravo, Žitka Obezitka, Veselé zúbky 
a pohybovými aktivitami. Zaradili sme viac pohybových aktivít, pripravili sme ochutnávku 
zdravých nátierok pre zákonných zástupcov detí, bylinkových čajov, upravili školský dvor.

Projekt Školské ovocie - cieľom je trvalé zvyšovanie podielu ovocia a zeleniny v strave detí, 
formovanie správnych stravovacích návykov, znižovanie výskytu obezity u detí,

Školský projekt Veselé zúbky -  inštruktáž pre deti, pravidelné čistenie zúbkov po obede 
(triedy predškolákov).

Projekt Zber použitých batérií - ide o program environmentálneho vzdelávania zameraný na 
triedenie a znižovanie odpadu z batérií.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov U. - je zameraný na utváranie 
vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku 
vzdelávaniu a zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov detí so zdravotným 
znevýhodnením, Cieľom tohto projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných 
miest zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky detí v dôsledku rôznych zdravotných problémov. 
Projekt sme malí podporený a získali sme finančné prostriedky na profesie asistentov učiteľa.

Projekt Múdre hranie 19. - bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. 
Cieľom projektu je podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a 
didaktických pomôcok. Z podporeného projektu sme získali 1000 eur.

Projekt Revitalizácia materskej školy nadväzoval na minuloročný projekt Záhrada, ktorá učí. 
Cieľom projektu je pokračovať v pestovaní a zbere vlastnej úrody vo vyvýšených záhonoch 
a zveľadiť areál materskej školy. Vyhlasovateľom bola nadácia ZSE, z projektu sme získali 800 
eur.

Charitatívny projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - cieľom projektu je 
zorganizovať zbierku na spríjemnenie Vianoc seniorov v zariadeniach, obdarovať osamelých 
seniorov, ktorí ostávajú bez svojich najbližších počas vianočných sviatkov.

Projekt Zdravé oči v škôlke - Zdravé oči v škôlke je program s celoslovenským pokrytím 
zameraný na preventívne merania zraku v materských školách, na ktorom sa spolupodieľajú 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a o, z. BILLA ľuďom.

informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená



Informácie ©výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole

Inšpekčná činnosť v školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná.

informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy

Materská škola je 6 - triedna, umiestnená v účelovej budove. Je jednoposchodová, 
oplotená plotom a tromi bránami. Do príslušných priestorov vedú štyri samostatné vchody. 
Na poschodí sa nachádza služobný byt. Prízemie tvorí stará časť budovy, ktorá bola otvorená 
v roku 1965 a tvoria ju: vstupná hala, 4 triedy s príslušenstvom, 1 spálňa, 2 hygienické 
zariadenia, 2 šatne, riaditeľňa, zborovňa, kancelária ekonómky, miestnosť pre personál, 
kabinet UP. V prístavbe, ktorá bola dobudovaná v roku 1981, je kuchyňa, sauna, 2 triedy, 2 
spálne, 2 šatne, kancelária vedúcej ŠJ, 2 kabinety UP, chodba.
V každej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň. Notebook 
s tlačiarňou sa nachádza aj v zborovni, ktorý je k dispozícii asistentom učiteľa. Disponujeme aj 
50 tabletmi, ktoré využívajú deti, Materiálno-technické vybavenie postupne zlepšujeme. Darí 
sa nám plniť úlohy, ktoré sme si na tento školský rok naplánovali. Vymaľovali sme 2 triedy, 2 
spálne a šatňu detí. Zakúpili sme do troch tried detské kuchynky a sedačky, knižnicu, koberec 
do triedy predškolákov, závesy na okná. V troch spálňach a v šatni sme zhotovili drevený 
obklad na stenu, zrenovovali vstupnú chodbu a vybavili ju novým nábytkom, Svojpomocne 
sme nastriekali nábytok a stoličky v triede predškolákov. Z finančných prostriedkov získaných 
z projektu Múdre hranie II sme zakúpili didaktické pomôcky a doplnili detskú knižnicu 
zakúpením nových knižiek. Zakúpili sme i detské dopravné prostriedky - bicykle, kolobežky, 
odrážadlá, Taktiež sme vybavili školskú kuchyňu novým riadom.

Exteriér materskej školy tvorí školský dvor, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou edukačného 
prostredia. Slúži na realizáciu pobytu vonku, vzdelávacích aktivít, pohybových a zdravotných 
cvičení. Školský dvor prešiel taktiež úpravami, Zo zamestnaneckého grantového programu 
nadácie ZSE sme získali prostriedky na úpravu a skrášlenie areálu materskej školy. Pokračovali 
sme vo zveľaďovaní okolia vyvýšených záhonov - nasadili bylinky, ovocie a zeleninu, 
dobudovali priestor okolo záhonov zakúpením detského pracovného stola, detských krhličiek 
a prestrešením. Preosiali sme piesok, doplnili štrk pod hradom, ponatierali záhradné náradie, 
sklad, vysadili stromy za pomoci zamestnancov, rodičov a priateľov školy účasťou na brigáde.

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 
v ktorých má škola nedostatky

Dobré výsledky dosiahla materská škola:
v celkovej úrovni všestranného rozvoja osobnosti detí,
v starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - na škole 
pôsobia traja asistenti učiteľa,



v zabezpečení IT techniky a modernými učebnými pomôckami, 
v kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, 
v priaznivej pracovnej klíme,
v spolupráci s rodičmi pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia materskej školy a pri 
realizácií aktivít v materskej škole, 
v kvalitnej spolupráci s radou školy a radou rodičov, 
v spolupráci so zriaďovateľom,
v zapájaní sa do projektov, získanie finančných prostriedkov v prospech detí. 

Nedostatky:
v spolupráci s rodičmi, čo sa týka logopedickej starostlivosti (veľa detí malo problémy 
so správnou výslovnosťou, niektorí rodičia zanedbávali logopedickú starostlivosť), 
rezervy vidíme v sebahodnotení detí,

Ďalšie nepriaznivé faktory:
časté zmeny legislatívy, 
epidemiologická situácia -  Covid 19, 
neprijatie všetkých prihlásených detí do MŠ,

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V školskom roku 2021/2022 sme v MŠ pracovali s 3 deťmi so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami. Bolo u nich diagnostikované: narušená komunikačná schopnosť, 
autizmus, porucha aktivity a pozornosti (ADHD).
Deťom pomáhali tri asistentky učiteľa zamestnané cez projekt. Cieľom projektu je 
prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky 
detí v dôsledku rôznych zdravotných problémov.

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

V dňoch 02. - 06.05.2022 sa uskutočnil zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 
2022/2023. Zápis prebiehal individuálne so zákonnými zástupcami detí. Riaditeľstvo školy 
obdržalo 66 žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Rozhodnutie o 
prijatí/neprijatí dieťaťa bolo vydané dňa 15.06.2022.

Novoprijatých bolo 51 detí, 15 zákonným zástupcom bolo vydané rozhodnutie o neprijatí 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie z kapacitných dôvodov.

K 01.09.2022 je zapísaných spolu 131 detí, z toho 52 dievčat, 5 detí pokračuje v plnení 
povinného predprimárneho vzdelávania.



informácie o spolupráci školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov je mimoriadne významnou súčasťou života školy. Rada rodičov 
zastupuje rodičovskú verejnosť na škole, spolupodieľa sa na organizovaní aktivít, V tomto 
školskom roku bola do konca marca 2022 táto časť života materskej školy obmedzená 
vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, bol nariadený zákaz 
zhromažďovania sa v priestoroch školy. Z tohto dôvodu sa niektoré spoločné akcie s rodičmi 
nekonali - Mesiac úcty k starším, Lampiónový sprievod, Vianočné trhy a Vianočná besiedka, 
Po uvoľnení situácie s opatreniami sme v mesiaci apríl zrealizovali Veľkonočné trhy, Stavanie 
mája v spolupráci s mestom a Klubom slovenského folklóru v Leopoldove, v máji vystúpenie 
detí ku Dňu matiek a v mesiaci jún rozlúčku s predškolákmi.
Rada rodičovského združenia nám poskytla finančné prostriedky na zakúpenie sladkostí 

a vecných cien k súťažiam, na Mikuláša a na pravidelné pranie posteľnej bielizne.
Stretnutia s Radou rodičov sa uskutočňujú podľa potreby a jej členovia sú informovaní o 
financovaní, o školských a mimoškolských aktivitách a projektoch školy. Spolupráca je na veľmi 
dobrej úrovni.

V Leopoldove, dňa 24.08.2022

Vypracovala: Mgr. Katarína Antalová 
riaditeľka MŠ



Rada Školy pri Materskej škole, Štúrova 419/1, Leopoldov

Na stretnutí Rady školy pri Materskej škole, Štúrova 419/1, Leopoldov dňa 06.10.2022 sa 
členovia oboznámili so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy a školského zariadenia v školskom roku 2021/2022, jej obsahu porozumeli 
a súhlasia s ním bez pripomienok.

predsedníčka Rady školy
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