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Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. 

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

škôl a školských zariadení, Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 060 01 

predkladá: 

 

 

Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2020/2021 

 

§ 2. odst. 1 a                                                                                                                                       

Základné identifikačné údaje: 

 

1. Názov školy:  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

Samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

s účinnosťou od 1. apríla 2002 

 

2. Adresa školy: Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok 

3. Telefón:  052/456 87 24, ŠJ – 456 87 25,  0917 345 953 

4. Mail:                        mskuzmanyhokk@centrum.sk 

5. WEB stránka:   www.mskuzmanyhokk.edupage.sk 

6. Zriaďovateľ:  Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, Kežmarok 

7. Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľ:       Mgr. Daša Arpášová,  

         štatutárny zástupca školy s právnou subjektivitou 

 

Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová 

 

 

mailto:mskuzmanyhokk@centrum.sk
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8. Údaje o Rade školy  

 

Predseda:   Eva Trunkatová 

Pedagogický zamestnanec: Eva Nadányiová 

Ostatní zamestnanci: Lýdia Mitterová 

Zástupcovia rodičov: Ján Rušin 

Mgr. Mária Starinská 

Zuzana Zummerová 

Ing. Lenka Zentková 

 

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr.Ladislav  Petras 

    Ing. Eleonóra Levická 

    Jozef Juhász 

    Ing. Vojtech Wágner 

 

V septembri 2020 prebehli voľby členov do Rady školy, keďže funkčné obdobie 

predchádzajúcej skončilo v apríli 2020. Z dôvodu pandémie sa nové voľby uskutočnili až 

v septembri. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 7.10.2020, kde bola zvolená za predsedu RŠ 

Eva Trunkatová a za podpredsedu Ján Rušin. V dňoch 13.10. a 14. 10.2020 sa formou 

mailovej komunikácie uskutočnilo ďalšie zasadnutie RŠ, na ktorom bol prerokovaný 

a schválený Štatút RŠ, tiež bola prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020. Zasadnutie RŠ v marci prerokovalo Správu k záverečnému účtu mesta 

za rok 2020, predloženú riaditeľkou MŠ Mgr. Dašou Arpášovou mailovou komunikáciou 

z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.  

 

Údaje o Metodickom zdruţení školy: 

V škole aktívne pracovalo metodické združenie, ktoré tvorilo 18 členov – pedagógov. 

  Predseda:           Bc. Janka Backárová 

             Podpredseda:                     Slávka Šoltýsová 

            Ciele, obsah, prostriedky, metódy a formy  činnosti metodického združenia  vyplývajú 

z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy, učiteľov a  zo zámerov štátnej vzdelávacej 

politiky. Jednotlivé úlohy boli rozpracované do vlastného Plánu MZ, ktorý vychádzal zo 

Sprievodcu školským rokom 2020/2021. 

 Členom MZ sa v minulom školskom roku nepodarilo pravidelne stretnúť podľa 

zhotoveného plánu z dôvodu opatrení vyplývajúcich z pandémie COVID-19. Stretli sa 2x, na 

začiatku a konci školského roka, v priebehu roka však viackrát na krátkych stretnutiach podľa 

aktuálnej potreby. Rozoberali prípravu jednotlivých aktivít v súlade s Plánom MZ a následne 

hodnotili zrealizované aktivity. 
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 Na záverečnom zasadnutí MZ členky hodnotili celoročnú prácu. Skonštatovali, že 

aktivity MZ sa prelínajú s jednotlivými aktivitami a plánmi školy, a tak na základe zmien a 

dodatkov  Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

438/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  je možné podľa § 6 ods. 

1 už existujúce metodické združenie zrušiť.  

Členky jednomyseľne odsúhlasili zrušenie MZ k 30.6.2021. 

Jednotlivé aktivity v priebehu šk. rok budú spomenuté v hodnotení školy v inej časti Správy. 

§ 2. odst. 1 b 

Údaje o počte ţiakov: 

 

Počet tried: 8 

Počet detí: 166 (k 15.9.2020) 

167 (k 31.8.2021) 

 

§ 2. odst. 1 c 

Počet detí prijatých do 1. ročníka ZŠ: 34 

Odklad školskej dochádzky:    6 detí – na základe odporúčania CPPPaP 

 

§ 2. odst. 1 d 

Výsledky hodnotenia VVP na základe analýzy 

 

Základným dokumentom pre výchovno–vzdelávací proces je  Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, podľa ktorého boli 

vypracované učebné osnovy s názvom „Škola šťastných detí“. Súčasťou školského 

vzdelávacieho programu sú aj projekty „Pohybový program“, „Zdravá škola“, „Tajomstvá 

prírody“, „Bezpečná škôlka“. MŠ je zapojená do národného projektu „Škola podporujúca 

zdravie“. Školský vzdelávací program „Škola šťastných detí“, ktorý bol vypracovaný v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,  

vychádza zo striedania ročných období a príslušných sviatkov a príležitostí a je hlavným 

dokumentom pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Tematické okruhy, vzdelávacie 

oblasti, vzdelávacie štandardy a ich prepojenosť v realizačnej rovine, vychádzali z učebných 

osnov v školskom vzdelávacom programe a uplatňovali princíp celostného rozvoja osobnosti 

dieťaťa. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích činností sme zohľadňovali vývinovú aj vekovú 

úroveň dieťaťa.  

Pani učiteľky využívali rôzne edukačné softvéry a internetové portály. Ciele a úlohy 

výchovno-vzdelávacieho procesu si učiteľky rozpracovávali do týždenných plánov výchovno-

vzdelávacej činnosti a plnili formou celoškolských, frontálnych, skupinových, prípadne 

individuálnych edukačných aktivít a hier v jednotlivých denných činnostiach.  POP MŠVVaŠ 

SR na daný školský rok boli zapracované do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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Doplnkový program „Slovenské ľudové zvyky a tradície u detí predškolského veku“, 

v ktorom sú rozpracované výkonové štandardy, ciele a aktivity zamerané na poznávanie 

slovenských ľudových zvykov, tradícii, remesiel, piesní, hry a tancov, sme realizovali 

priebežne počas celého roka v obmedzených podmienkach.  

Rozširujúce obsahové celky /ROC/, o ktoré bol Školský výchovno-vzdelávací program 

v jednotlivých triedach obohatený, sa realizovali len čiastočne, keďže nás obmedzoval 

COVID-19.  

 trieda Ţabky  s projektom Adamko a vtáčiky, s cieľom  zvyšovať povedomie 

a citlivosť pri ochrane prírody, 

 trieda Sovičky s projektom Adamko sa učí plávať, s cieľom zvládnuť základné 

plavecké zručností: dýchanie, poznávanie a orientácia pod vodou, vznášanie 

a splývanie v polohe na prsiach a znaku, skoky a pády do vody, preplávanie 

krátkej vzdialenosti, 

 trieda Motýliky s projektom Adamko tvorivec, s cieľom aplikovať netradičné 

výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti detí vo vonkajšom a prírodnom prostredí. 

 trieda Lienky s projektom Adamko vedcom, s cieľom podporiť bádateľské 

kompetencie v skúmaní vody a jej skupenstva, 

 trieda Včielky s projektom Adamko ochranca prírody, s cieľom poznávať 

rozmanitosť rastlinnej ríše –opatrovať, chrániť a zveľaďovať, 

 trieda Slniečka s projektom Adamko tanečník, s cieľom upevňovať u detí 

prirodzené pohybové činnosti, pri ktorých prevládajú lokomočné pohyby 

v spojitosti s hudbou, 

 trieda Jeţkovia s projektom Adamko hudobníkom, s cieľom prežívať 

psychické uvoľnenie, oslobodenie od stresu za pomoci hudby. Prebudiť u detí 

emocionálne cítenie. 

 trieda Slimáčiky s projektom Adamko Goralik, s cieľom spoznávať kultúrne 

tradície nášho regiónu : drevenice a goralský kroj. 

 

Počas celého školského roka sme vytvárali priaznivé podmienky pre zaškolenie 5-6 

ročných detí, aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Venovali sme zvýšenú 

pozornosť rozvoju grafomotorických zručností a predčitateľskej gramotnosti. Vytvorili sme 

im vhodné priestorové a materiálne podmienky pre rozvíjanie sa v hrových činnostiach, dbali 

sme na individuálne potreby detí, akceptovali dieťa ako osobnosť, volili sme vhodné postupy 

a prístupy k dieťaťu s pervazívnymi vývinovými poruchami (detský autizmus), ktorých stav 

výrazne ovplyvňuje a zhoršuje rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb 

(pedagogických zamestnancov, detí a i.). Využili sme rôzne dostupné metódy, prostriedky a 

formy a tak zabezpečili zdravý a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, s cieľom pripraviť ho 

na bezproblémový vstup do základnej školy. 

Od septembra  do decembra 2020 sme všetky aktivity zrealizovali podľa Plánu 

výchovno-vzdelávacej činnosti s ohľadom na rozhodnutia a usmernenia COVID-19 

Ministerstvom Školstva SR.  Od januára 2021 bola MŠ otvorená pre deti rodičov, ktorí 

nemohli vykonávať prácu z domu. Učiteľky jednotlivých tried využili možnosť zverejniť 

množstvo aktivít, nápadov, básní, rozprávok, pracovných a výtvarných činností 
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prostredníctvom webovej stránky našej materskej školy pre deti, ktoré v tomto čase MŠ 

nenavštevovali.  

 

 

§ 2. odst. 1 g 

Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci:   18 prepočítaný 18  

Prevádzkoví zamestnanci MŠ:    5 prepočítaný   4,5  

Prevádzkoví zamestnanci ŠJ:    5        prepočítaný      5 

THP pracovník – pracovníčka PaM:   1 úväzok    0,34 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, 

podľa nadobudnutého vzdelania v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.366/2010 Z. z., v ktorom 

sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č.170/2010 Z. z.. 

Z 18 členného pedagogického kolektívu bola  jedna učiteľka s VŠ 2. stupňa s prvou 

atestáciou, 3 učiteľky  s VŠ 1. stupňa s prvou atestáciou, 3 učiteľky s VŠ 1.stupňa bez 

atestácie, 1 učiteľka absolventka  strednej pedagogickej školy s prvou atestáciou, 10 učiteliek  

absolventiek strednej pedagogickej školy bez atestácie. 

 

§ 2. odst. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Kontinuálne vzdelávanie:  

 

Aktualizačné vzdelávanie:  

 

Webinár - Pravidlá správnej rozcvičky očami fyzioterapeutky - hravo aj zdravo – Bc. Barbora 

Andrášová, Petra Leštinská 

 

Webinár  - Zvyky a tradície zimného slnovratu  –  Bc. Barbora Andrášová,  

 

Webinár - Najčastejšie poruchy reči u detí v MŠ– Bc. Barbora Andrášová, 

 

Webinár - Písaná reč a práca s knihou trochu inak - príprava prediktabilnej knihy, Pro 

Solutions – EDU DAY – Mgr. Lenka Pisarčíková  

 

Webinár - Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ - MPC BRATISLAVA – Mgr. Lenka 

Pisarčíková, 
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Webinár – Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve – Pro Solution s.r.o. – Mgr. Ivana 

Dravecká 

 

Webinár – Vianočný sob Rudolf, cestujeme do rozprávky – INŠPIRÁCIA občianské 

združenie  – Slávka Šoltýsová 

 

Aktualizačné vzdelávania: Akútne stavy v alergológii – prvá pomoc – lektorka MUDr. Mária 

Rímska, MŠ Karola Kuzmányho 41, Kežmarok – Mgr. Daša Arpášová, Anna Gurová, Petra 

Leštinská, Mgr. Lenka Pisarčíková, Bc. Barbora Andrášová, Bc. Dominika Hudačková, Bc. 

Janka Backárová, Juliana Hebrová, Jana Pjataková, Slávka Šoltýsová, Mgr. Ivana Dravecká, 

Eva Nadanyiová, Helena Trembová, Martina Polomčáková, Ema Hrebeňárová, Eva 

Trunkatová, Bc. Daniela Adamjaková 

 

                      

Individuálne vzdelávanie:  

 

4x online Zasadnutie Celoslovenskej Rady SPV – Bc. Janka Backárová 

 

Zasadnutie Výboru SPV región Kežmarok – Bc. Janka Backárová 

 

§ 2. odst. 1 i 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

SEPTEMBER:  

 Slávnostné otvorenie školského roka 

 „S Adamkom v meste“ – Drevený artikulárny kostol, Evanjelický kostol, Kežmarský 

hrad – exkurzia 

 Spolupráce s 1. ročníkmi ZŠ Grundschule, ZŠ Dr. Daniela Fischera – triedy detí rok 

pred plnením školskej dochádzky 

 Plenárne a triedne rodičovské združenie 

 

OKTÓBER:   

 Športovo-turistické vychádzky – JESEŇ 

 Jesenná brigáda – hrabanie lístia na školskom dvore 

 „Týždeň zdravej výživy v MŠ“ – tvorivé aktivity v spolupráci so ŠJ 

 „Deň jablka“ – jesenné tvorivé dielne  

 Hudobná miniškola  

 

NOVEMBER:  

 Deň materských škôl – „Vrtuľkové radosti“ na školskom dvore 

 

DECEMBER:  

 „Mikuláš v MŠ“ – program v triedach 
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  Hudobná miniškola  

 „Vianočné tvorivé dielne“ – bez rodičov v triedach 

     

JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC: 

 žiadne aktivity z dôvodu pandémie a obmedzenia počtu detí v MŠ 

 

APRÍL:  

 beseda s poľovníkom na školskom dvore 

 

MÁJ:  

  „Deň matiek“ – program nahratý na webovej stránke školy a You tube 

 Hudobný koncert – pán Gaľa – na školskom dvore 

 Fotenie detí firmou SUNGRAFI z Bardejova 

 

JÚN:  

  MDD - „Údolie Manitou“ – animačné programy pre deti s indiánskou tematikou 

 Cvičenie predškolákov s trénermi Mestského hokejového klubu Kežmarok 

 Skákací hrad 

 Divadelno-hudobné predstavenie „Usmievanka“ 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Tablo v meste, spev pri table 

 

Priebežne počas celého roka sme sa zapájali do výtvarných súťaží podľa ponuky: 

 Zelený svet 2020 – je to v mojich rukách 

 Najkrajšie jablko 

- bez umiestnenia 

 

 „XXXIII ročník Olympiády detí MŠ mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji a VIII. 

ročník Memoriálu Vlada Jančeka“ sa v tomto školskom roku neuskutočnil. 

 

Spolupráca s verejnosťou 

 

Spolupráca s jazykovou školou „Helen Doron English“: sa pre nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu neuskutočnila 

Spolupráca s p. učiteľkou Ivanou Abtovou, učiteľkou hudobnej školy - hudobná miniškola 

v triedach detí rok pred plnením školskej dochádzky, do decembra 2020. 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu: škola aktívne spolupracuje s touto spoločnosťou 

v rámci plánu práce. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných a spoločenských podujatí, 

vzdelávacích programov podľa ponuky.  

Spolupráca s MŠ Moţiarska: súťaž so zdravotnou tematikou – Evička nám ochorela, 

organizovanou MŠ Možiarska v spolupráci so štátnym hygienickým ústavom a Slovenským 

červeným krížom Poprad. V tomto školskom roku sa v čase pandémie opäť neuskutočnila. 
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Spolupráca s Mestskou kniţnicou: Mestská knižnica pre školy bola pre COVID 19 - 

zatvorená. 

Spolupráca so ZŠ mesta Keţmarok: bez účasti pre COVID-19.  

Spolupráca s CPPPaP v Keţmarku: bez účasti pre COVID-19. 

Spolupráca s MŠ Cintorínska: deti sa nezúčastnili na aktivitách usporiadaných touto MŠ -  

Jarné vtáča, Malý recitátorik – z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

Spolupráca s MsKS: bez účasti pre COVID-19. 

 

§ 2. odst. 1 j 

Projekty: 

 

Materská škola bola od roku 1994 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie. Plnila tak úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola. Projekt Zdravej školy je aj 

súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu. 

Od školského roku 2007/2008 sme zapojení do celoslovenského projektu podpory zdravého 

života detí – Adamko hravo zdravo, garantovaného Úradom verejného zdravotníctva Poprad 

a odporúčaného MŠ SR. Projekt je tiež zakomponovaný do nášho ŠkVP. ŠJ pri MŠ bola 

zapojená do programu  „Školské ovocie“, v spolupráci s firmou Plantex a do programu 

„Školské mlieko“, v spolupráci s Tatranskou mliekarňou. 

Efektom všetkých týchto projektov je ochrana zdravia detí a prevencia voči chorobám, vedú 

k zdravému životnému štýlu a tiež k ochrane životného prostredia a bezpečnosti na cestách. 

V rámci Školského vzdelávacieho programu máme vypracovaný Projekt environmentálnych 

aktivít – Tajomstvá prírody, Pohybový program MŠ a Zdravá škola – Adamko hravo zdravo.   

V roku 2019 mesto uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 

2019 č.613/2019 s Úradom vlády SR, ktorej predmetom bola Podpora rozvoja športu na rok 

2019 so zameraním aj na výstavbu detských ihrísk. Mestu boli v roku 2019 poukázané 

finančné prostriedky na projekt „Detské ihrisko pre najmenších“, ktorý  bol zrealizovaný 

v septembri 2020. Realizátorom projektu je Materská škola Karola Kuzmányho 41, 060 01 

Kežmarok – v priestoroch átria našej MŠ boli nainštalované  dva prvky: lokomotíva, tunel pes 

a dopadová plocha. 

Od septembra 2020 je naša MŠ zapojená do projektu „RECYKLOHRY“ -  školský 

recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a 

recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných 

elektrozariadení a batérií. 

V marci sme sa zapojili do projektu Virtuálna štafeta „Pripravení na Tokio“ – cieľom bolo 

oboznámiť detí s filozofiou olympizmu, olympijskými symbolmi a hodnotami. Absolvovali 

olympijský kvíz, medailové súťaže, jazdu na kolobežkách a záverečný ceremoniál s bohatými 

odmenami. 

 

 

§ 2. odst. 1 k 
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou 

inšpekciou 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola v MŠ návšteva zo ŠŠI. 

Komplexná inšpekcia bola v dňoch 5.10. 2009 -8.10.2009, následná inšpekcia – 11.1.2011. 

 Závery:  

Všetky odporúčania udelené komplexnou inšpekciou v dňoch 5.10. 2009 -8.10. 2009 boli 

splnené. 

 

§ 2. odst. 1 l 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Psychohygienické podmienky: sú na dobrej úrovni. 

Exteriér: Sme sídlisková škola pavilónového typu. Medzi silné stránky patrí jej umiestnenie 

v strede sídliska, čo je pre rodičov výhodné. Školský dvor je pre tak veľký počet detí svojou 

rozlohou nepostačujúci. Deti ho pri pobyte vonku využívajú na etapy. Detské ihrisko je 

vybavené kolotočom, pružinovými hojdačkami, prevažovačkami, domčekovou hracou 

zostavou, šmýkačkami, lezeckými zostavami a pohyblivým mostom. V oddychovej časti sú 

lavičky, pieskovisko a terasy. K školskému dvoru patrí aj z časti detské dopravné ihrisko, kde 

si deti majú možnosť rozvíjať jazdecké zručnosti na odrážadlách, kolobežkách, autíčkach 

a trojkolkách, vzájomne sa rešpektovať ako účastníci cestnej premávky. Zároveň si tak 

osvojujú základy bezpečnosti cestnej premávky v rámci pobytov vonku. K exteriéru MŠ 

patria aj dve átriá, ktoré tiež slúžia deťom na relax a aktívny odpočinok pri pobyte vonku. 

Uzavretý priestor poskytuje deťom súkromie a možnosť venovať sa kreatívnym činnostiam, 

pohybovým aktivitám.  

Interiér: Budova školy je účelovo postavená na prevádzku 6 tried v troch pavilónoch so 

samostatnými vchodmi. Na prízemí boli prevádzkované 4 triedy s príslušnými priestormi, 

ďalšie tri triedy sú umiestnené na poschodí a s prízemím ich spájajú vnútorné a vonkajšie 

schodištia. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie detí v našom zariadení bola  zriadená 

ďalšia trieda v priestoroch pavilónu C, ktoré už boli ako trieda využité.  V priestoroch 

prízemia sú miestnosti pre prevádzkových zamestnancov s príslušenstvom, jedáleň a kuchyňa 

s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, riaditeľňa, zborovňa,  kancelária pre 

pracovníčku PaM a sklady.  

ŠJ: Je súčasťou školy, v ktorej priestoroch sa nachádza priestor na stolovanie detí 

a personálu, kuchyňa, sklady a šatne. Kuchyňa je vybavená podľa noriem EÚ. Počas 

školského roka bola priebežne dovybavená  rôznym kuchynským náradím, jedálenským 

servisom, nádobami a pomôckami. Priebežne bol zabezpečený servis a údržba jednotlivých 

kuchynských zariadení.  

Vybavenie: Škola je dobre vybavená modernými edukačnými pomôckami, detskou 

a odbornou literatúrou, športovým náradím a náčiním, didaktickými pomôckami, siedmymi  

interaktívnymi tabuľami vo všetkých triedach a modernými digitálnymi pomôckami ako sú 

mikroskop, kamera, mikrofón, hovoriace štipce, digitálne hračky BEE BOT, a tiež rôznym 
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náradím, prístrojmi, ktoré sa snažíme každoročne dopĺňať. Zastrešené a zasklené terasy nad 

vchodmi využívame ako telocvične a pri pobyte vonku v nepriaznivom počasí na pohybové 

aktivity detí a tiež ako učebne na realizáciu krúžkovej činnosti.  

Hygienická stránka: Škola spĺňa všetky hygienické požiadavky na prevádzku, aj keď 

priestory tried a spální je potrebné v najbližšej dobe nutne vymaľovať a vymeniť podlahovú 

krytinu (linoleum) v celej budove materskej školy. Samostatný termoregulačný systém 

vykurovania. Kompletne na celej budove školy sú vymenené okná a vonkajšie vchodové 

dvere za plastové. V čase prerušenia prevádzky školy z dôvodu COVOD-19 prevádzkový 

personál vykonal údržbu a sanitáciu všetkých priestorov, vrátane detských paplónov, 

vankúšov, kobercov, hračiek, všetkých miestností a priestorov MŠ. Zakúpili sme dávkovače 

na mydlá a papierové utierky, dezinfekčné prostriedky. 

Bezpečnostný systém: Škola je poistená proti živelným pohromám a krádeži, zamestnanci 

a deti proti úrazom poisťovňou Generali. Pravidelne aj v tomto roku boli vykonané revízie 

elektrických zariadení, výťahu, bleskozvodu a hasiacich prístrojov, v spolupráci s technikom 

BOZP podľa platných predpisov. Materská škola má zabezpečenú ochranu osobných údajov 

podľa zákona 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na základe zmluva so spoločnosťou Osobnyudaj.sk. 

 

 

2. odst. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie školy 

 

Rozpočet 

Príjmy: Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia 

Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky 463 750 440 563 

 

437 063 99,21 % 

Dotácie zriaďovateľa – kapitálové 

prostriedky 

0 

 

8 626 8 625,72 100 % 

Dotácie ŠR – príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 6 ročných detí 

- vrátené prostriedky zriaďovateľovi 

8 957 8 575 8 575 

 

-1 853,25 

100 % 

Dotácie ŠR – predškoláci z min. roku 0 1 500 1 500 100 % 

Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné 

stravovanie predškolákov 

- vrátené prostriedky zriaďovateľovi 

10 200 10 200 11 266,80 

 

-5 242,80 

110,46 % 
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Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné 

pomôcky 

0 0 0 0 % 

Príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a 

rodiny 

26 825 86 045 86 042,66 100 % 

Dary  0 0 0 0 % 

Vlastné príjmy MŠ + ŠJ 72 800 53 590 48 711,29 90,90 % 

Príjmy spolu: 582 532 609 099 594 688,42 97,63% 

 

Rozpočet  

Výdavky MŠ Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia 

610 - mzdy 289 188 289 683 289 684,20 100 % 

620 - poistné 100 100 101 381 101368,32 99,99 % 

630 – tovary a 

služby 

61 382 101 740 92 729,17 91,14 % 

640 – bežné 

transfery 

100 2 360 2 359,22 99,97 % 

600 –beţné 

výdavky spolu: 

450 770 495 164 486 140,91 98,18  % 

720  – kapitálové 

prostriedky 

0 8 626 8 625,72 100% 

MŠ Spolu  450 770 503 790 494 766,63 98,21  % 

 

Výdavky ŠJ Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia 

610 - mzdy 59 462 48 140 46 909,22 97,44 % 

620 - poistné 15 000 14 327 14 322,75 99,97 % 

630 – tovary a 

služby 

56 500 42 142 33 839,23 80,30 % 

640 – bežné 

transfery 640 

800 700 459,67 65,67% 

600 –beţné 

výdavky spolu: 

131 762 105 309 95 530,87 90,71% 
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Výdavky spolu: 

Rozdiel : 

582 532 609 099 590 297,50 

4 390,92 

96,91% 

 

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 4 390,92 € predstavuje 

zostatok na účte školskej jedálne v sume 3 765,20 € a preklasifikovaných vlastných príjmov 

na kapitálové výdavky v sume 625,72 €.  

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020: 

Analýza rozpočtu: 
    

     Príjmy Rozpočet Upravený Skutočnosť plnenie % 

Príjmy - dotácie VZN- originálna kompetencia 463 750,00 € 440 563,00 € 437 063,00 € 99,21% 

Kapitálové prostriedky 0,00 € 8 626,00 € 8 625,72 € 100,00% 

Projekt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Príjmy - dotácie ŠR predškoláci - minulého roka 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 100,00% 

Príjmy - dotácie ŠR predškoláci  8 957,00 € 8 575,00 € 8 575,00 € 100,00% 

Príjmy - dotácie ŠR predškoláci vrátené na mesto 0,00 € 0,00 € -1 853,25 € 0,00% 

Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza učebné pomôcky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov 10 200,00 € 10 200,00 € 11 266,80 € 110,46% 

Príjmy - dotácia ŠR  stravovanie vrátené na mesto 0,00 € 0,00 € -5 242,80 € 0,00% 

Dary 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Refundácia ÚPSVaR      26 825,00 €  86 045,00 € 86 042,66 € 100,00% 

Príjmy - vlastné ( podľa rozpisu) 72 800,00 € 53 590,00 € 48 711,29 € 90,90% 

Spolu: 582 532,00 € 609 099,00 € 594 688,42 € 97,63% 

     Príjmy - vlastné: 
    Poplatky za materskú školu      23 000,00 €  17 600,00 € 16 615,00 € 94,40% 

Príjmy- stravné      37 000,00 €  27 000,00 € 22 054,01 € 81,68% 

Príjmy- stravné z predchádzajúcich rokov        4 600,00 €  3 677,00 € 3 676,54 € 99,99% 

Dary 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Príjem príspevku na réžiu ŠJ  8 200,00 € 5 847,00 € 6 274,42 € 107,31% 

Refundácia ÚPSVaR      26 825,00 €  86 045,00 € 86 042,66 € 100,00% 

Preplatky energie 0,00 € 92,00 € 91,32 € 99,26% 

Peplatky ZP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Spolu :       99 625,00 €  140 261,00 € 134 753,95 € 96,07% 

     Výdavky MŠ Rozpočet Upravený Skutočnosť plnenie % 

610 289 188,00 € 289 683,00 € 289 684,20 € 100,00% 

620 100 100,00 € 101 381,00 € 101 368,32 € 99,99% 

630 61 382,00 € 101 740,00 € 92 729,17 € 91,14% 

642 100,00 € 2 360,00 € 2 359,22 € 99,97% 

600 spolu 450 770,00 € 495 164,00 € 486 140,91 € 98,18% 

700 0,00 € 8 626,00 € 8 625,72 € 100,00% 

Spolu 450 770,00 € 503 790,00 € 494 766,63 € 98,21% 

     Výdavky ŠJ Rozpočet Upravený Skutočnosť plnenie % 

610 59 462,00 € 48 140,00 € 46 909,22 € 97,44% 

620 15 000,00 € 14 327,00 € 14 322,75 € 99,97% 
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630 56 500,00 € 42 142,00 € 33 839,23 € 80,30% 

642 800,00 € 700,00 € 459,67 € 65,67% 

600 spolu 131 762,00 € 105 309,00 € 95 530,87 € 90,71% 

     Výdavky MŠ+ŠJ Rozpočet Upravený Skutočnosť plnenie % 

610 348 650,00 € 337 823,00 € 336 593,42 € 99,64% 

620 115 100,00 € 115 708,00 € 115 691,07 € 99,99% 

630 117 882,00 € 143 882,00 € 126 568,40 € 87,97% 

642 900,00 € 3 060,00 € 2 818,89 € 92,12% 

600 spolu 582 532,00 € 600 473,00 € 581 671,78 € 96,87% 

700 0,00 € 8 626,00 € 8 625,72 € 
 Spolu 582 532,00 € 609 099,00 € 590 297,50 € 96,91% 

     

     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 4 390,92 € 
   

 
-3765,2 

Zostatok na účte 
školskej jedálne 

 

 

 
-625,72 

Preklasifikovanie 
vlastných 
príjmov  

 

 

  
na kapitálové výdavky   

 
0,00 € 

 
  

    
 

      

Zverené finančné prostriedky boli využité efektívne s prihliadnutím na nutnosť jednotlivých 

investícií. 

 

§ 2. odst. 1 n 

Cieľ školy vyplývajúci z koncepčného zámeru na školský rok 2020/2021 

 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 

2020/2021 : 

 

 Zdravie a pohyb – pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a správneho 

psychosomatického a psychomotorického vývinu: 

- zdravotné cvičenia boli zamerané na problémy pohybového aparátu, nesprávne 

držanie tela. 

 

 Človek a svet práce – rozvíjanie úkonov beţného ţivota a zručnosti  pri pouţívaní 

nástrojov v beţnom ţivote, riešiť jednoduché technické problémy: 

-  zdokonaľovali sebahodnotenie, vyjadrovali vlastné postoje, prejavovali sebakritické 

myslenie, 

 -  mali dostatok priestoru pre rozvoj tvorivosti. 

 

 Jazyk a komunikácia – rozvíjanie komunikačných kompetencií vo všetkých 

jazykových rovinách: 
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- odstraňovali poruchy reči a nesprávne používanie spisovnej podoby štátneho jazyka. 

 Matematika a práca s informáciami – základy matematických a informačných 

poznatkov a zručností: 

- vyhľadávali, triedili a spracovávali informácie z rôznych zdrojov, 

- využívali digitálne technológie. 

 

 Človek a spoločnosť – poznávanie spoločenského prostredia, orientácie v ňom – 

prosociálna výchova: 

- dodržiavali pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia zvlášť pri výskyte epidémie  

- dodržiavali zásady ochrany životného prostredia, 

- posilňovali vôľové vlastnosti a emocionálnej stability 

 

 Človek a príroda – rozvíjanie prírodovednej gramotnosti: 

- rozvíjali prírodovednú gramotnosť, 

- vnímali živú a neživú prírodu, prírodné javy, 

- rozvíjali bádateľskú snahu prostredníctvom zážitkového učenia. 

 

 Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova: 

- rozvíjali rytmické, vokálne, inštrumentálne, percepčné činnosti, 

- využívali zručnosti v hudobno-pohybových a v hudobno-dramatických činnostiach, 

- aplikovali spontánny výtvarný prejav a medzizmyslové vnímanie. 

 

Ciele vyplývajúce z evalvácie a autoevalvácie vo výchovno-vzdelávacom procese: 

 

 Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách pokračovať v zameraní školy v súlade s cieľmi 

projektu „Zdravá škola“, zapájať deti do aktivít a programov, ktoré napomáhajú 

výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného 

zdravia 

 Podporovať vzdelávanie pedagógov v témach na podporu aktívneho životného štýlu 

a trvalo udržateľného správania 

 Zabezpečiť dobré psychohygienické podmienky pre zamestnancov, zorganizovať viac 

spoločných mimopracovných aktivít /kino, divadlo, športové podujatia.../ 

 Využívať doplnkový program „Slovenské ľudové zvyky a tradície u detí 

predškolského veku“ a zaradiť aktivity do vzdelávacieho procesu  

 Zorganizovať akciu „My sme malí remeselníci“. Prezentovať tradičné ľudové remeslá, 

do MŠ pozvať remeselníkov /hrnčiar, košikár, pernikár, rezbár, výrobca krojov .../ 

s možnosťou aktívnej účasti detí 

 Pokračovať v získavaní nových skúsenosti a zážitkov prostredníctvom rozširujúcich 

obsahových celkov /ROC/, v ktorých  prostredníctvom bábky Adamka budú deti plniť 

ciele pod vedením kmeňových pedagógov ako interné projekty 

 Pokračovať v činnosti krúžku ľudového spevu a tanca „Slniečko“, prezentovať sa na 

akciách v MŠ aj v meste 
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Vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandemickej situácií sa ciele nemenia a pokračujeme 

v ich plnení aj v tomto školskom roku. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie: 

 Dokončiť maľovanie priestorov v pavilóne C, 

 Zlepšovať a dopĺňať materiálno technické vybavenie interiéru – predovšetkým 

podlahoviny, nábytok, rekonštrukcia dopravného ihriska na školskom dvore, 

revitalizácia biozáhradky v átriu – výsadba kríkov, kvetov, dovybavenie nového 

ihriska pre najmenších v átriu, podlahy v telocvičniach 

 

Kooperácia inkluzívneho tímu s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami:  

 Naďalej rozvíjať spoluprácu s rodičmi formou dní otvorených dverí a rôznych 

kultúrnych, spoločenských, športových podujatí pokiaľ to pandemická situácia dovolí, 

 Spolupracovať so ZŠ, CPPPaP, logopédom, CVČ, mestskou knižnicou a inými 

inštitúciami, prezentovať sa na verejnosti 

 Pokračovať v spolupráci s jazykovou školou „Helen Doron“ realizovaním krúžku 

anglického jazyka, podľa záujmu rodičov 

 Za aktívnej spoluúčasti rodičov revitalizovať trávnik a výsadbu rastlín v átriu, vytvoriť 

„chodník zdravia“ z prírodných materiálov 

 

§ 2. odst. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

 

Plnenie dominantných cieľov 

 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi bolo zamerané na plnenie 

stanovených cieľov vo všetkých činnostiach a aktivitách. 

 Pokračovali sme v osvedčených výchovno-vzdelávacích postupoch podporujúcich 

humanizáciu výchovy a psychohygienu detí – prepojenosť s cieľmi projektu Zdravá 

škola. Organizovali sa triedne aj celoškolské akcie zamerané na zdravý životný štýl a 

prosociálne správanie detí, vychádzky do prírody, do mesta, športové hry a súťaže., 

týždeň zdravej výživy a pod. Spolupracovali sme so školskou jedálňou, všetky aktivity 

v škole boli spestrené podávaním ovocných a zeleninových šalátov., štiav, zdravých 

jedál. Pitný režim bol pravidelne zabezpečovaný ŠJ – rôzne druhy ovocných 

a zeleninových nápojov bez konzervantov a umelých príchutí a farbív. 

Uprednostňujeme nápoje zo 100% štiav, stolová voda a pitná voda z vodovodu. Deň 

mlieka sme si pripomenuli v MŠ súťaživými športovými a interaktívnymi aktivitami v 

triedach, spojený s ochutnávkou ochuteného mlieka, mliečnych výrobkov, ktoré 

sponzorsky zabezpečila Tatranská mliekareň TAMI v Kežmarku. Pracovníčky ŠJ 
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pripravili v priebehu roka deťom týždne: mliečnej výživy, týždeň rýb a zeleninovo-

hydinovej zdravej výživy a týždeň strukovín.  

 Podarilo sa nám zrealizovať v spolupráci s alergo-imunologičkou Mudr. Máriou 

Rímskou aktualizačné vzdelávanie na tému „Akútne stavy v alergológii a imunológii – 

prvá pomoc“ pre pedagogických zamestnancov našej školy. 

 Zo sociálneho fondu boli poskytnuté darčekové poukážky k Vianociam a ku Dňu 

matiek.  

 Rozširujúce obsahové celky, o ktoré bol obohatený Školský vzdelávací program, sme 

realizovali len čiastočne, pokračovať v plnení týchto cieľov plánujeme v školskom 

roku 2021/2022. 

 Doplnili a vymenili sme niektoré časti nábytku a vybavenie v triedach – koberce, 

skrinky na pomôcky, edukačný nábytok, písacie stoly, detské stoličky a stoly, ležadlá 

pre deti, posteľnú bielizeň, výmena svietidiel v triedach aj spoločných priestoroch, 

výmena žalúzií, šatňové skrinky, výmena monitorov, zakúpenie tlačiarní, 

kuchynských pomôcok, zakúpenie a inštalácia bezpečnostného zámku pre vstup do 

budovy 

 

Nesplnené ciele: 

 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nám nepodarilo zakúpiť sušičku 

bielizne do práčovne 

 Nepodarilo sa nám zrealizovať domaľovanie tried a príslušných priestorov v pavilóne 

C  

 Rekonštruovať dopravné ihrisko na školskom dvore 

 Vymeniť opotrebovanú krytinu v budove materskej školy 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti počas epidemiologickej situácie 

 Pri organizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti počas epidemiologickej situácie,  sme 

stanovili základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní, ktoré 

upravovali iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšili (či boli upravené nad 

rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Systém a manuál odporúčaní bol koncipovaný na 

základe odporúčaní RÚVZ a Manuálu pre materské školy.  

 Materská škola realizovala jednotlivé aktivity podľa svojich možností a o všetkých 

skutočnostiach informovala zákonných zástupcov detí nasledovným  spôsobom: 

 v čase od januára 2021 do mája 2021 – VVČ prebiehala prezenčne predovšetkým 

pre deti, ktorých  rodičia nemali možnosť pracovať z domu a pre kritickú 

infraštruktúru. Deti, ktoré nenavštevovali MŠ mali možnosť dopĺňať svoje vedomosti 

prostredníctvom námetov na webovej stránke našej školy. 
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 Od 1.6.2020 - MŠ mohli navštevovať všetky deti  v súlade s usmernením RÚVZ 

a rozhodnutím ministra MŠVVaŠ SR s dodržiavaním všetkých hygienicko-

epidemiologických opatrení. 
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Karola Kuzmányho 41, Keţmarok za školský rok 2020/2021 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka MŠ 

 

 

 Prerokované v pedagogickej rade : 11.10.2021 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi -Mestu Kežmarok 

schváliť  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Karola 

Kuzmányho 41, Kežmarok za školský rok 2020/2021 

 

 

 

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

Eva Trunkatová, predseda RŠ 

pri MŠ Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Mesto Kežmarok 

Schvaľuje - neschvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021 

 

 

 

 

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

za zriaďovateľa 

 

 

Vypracovala: Mgr. Daša Arpášová 

 

V Kežmarku: 07.10.2021 


