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Vypracovala: 

 Marcela Lipčeiová, poverená riadením MŠ v škol.roku 2021/2022 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 16.9.2022 

 



Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Adresa školy: Perín 145, 044 74 Perín - Chym 

Tel. číslo školy: 0910/234 910 

E-mailová adresa školy : alternativperin@centrum.sk 

Údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Perín - Chym,  
                                                      starosta : MVDr. Ladislav Molnár,PhD. 
Vedúci zamestnanci školy: 

 Bc. Katarína Nigutová – riaditeľka MŠ od 01.09.2022 
 Marcela Kissová – vedúca ŠJ 

Rada školy: 

Rada školy pri Materskej škole – Óvoda, Perín 145 má 5 členov: 

1, delegovaný člen za zriaďovateľa – Bartolomej Damko 
2, zástupca pedagogických zamestnancov – Mgr. Patrícia Kukučová 
3, zástupca nepedagogických zamestnancov – Miroslava Trešanská 
4, zástupcovia rodičov – A, Mgr.  Ivana Salaiová 
                                            B, Mgr.  Eva Vinterová  
 
Predseda RŠ je Mgr. Patrícia Kukučová, zvolená tajným hlasovaním na 
ustanovujúcej schôdzi RŠ dňa 22.9.2022. 
 
Rada školy má štvorročné funkčné obdobie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Poradné orgány školy v školskom roku 2021/2022 
 

A, Rada školy 
 
Rada školy pri MŠ Perín - Óvoda je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje 
a presadzuje záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších 
zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly 
práce vedúcich zamestnancov.  
Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej 
škole.  
Členovia RŠ: 
Bartolomej Damko – delegovaný člen za zriaďovateľa 
Bc. Zuzana Kissová – zástupca pedagogických zamestnancov 
Miroslava Trešanská – zástupca nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Ivana Salaiová – zástupca rodičov 
Mgr. Eva Vinterová – zástupca rodičov 
 
Zástupcovia RŠ za nepedagogických, pedagogických zamestnancov a zástupcovia z radu rodičov boli 
riadne zvolení tajným hlasovaním volebnými lístkami.  
 
V školskom roku 2021/2022 rada školy zasadala raz a to 13.10.2022, kde boli prítomní všetci riadne 
zvolený členovia RŠ. Na zasadnutí bol prítomný aj pán starosta MVDr. Ladislav Molnár, PhD. 
Na zasadnutí bol zvolený tajným hlasovaním volebnými lístkami predseda RŠ, kt. sa stala Bc. Zuzana 
Kissová. Na RŠ bola prečítaná Správa o VVČ materskej školy, s ktorou členovia súhlasili a zriaďovateľ 
MŠ následne schválil. Po tomto bode zriaďovateľ oboznámil členov o vyhlásení výberového konania 
na post riaditeľa MŠ. Následne sa v krátkosti prebral aj Školský poriadok, ktorý bol taktiež schválený. 
 
Počas  škol. roka 2021/2022 sa zasadnutie RŠ neuskutočnilo  z dôvodu meniacich sa pandemických 
opatrení a opakujúceho sa ochorenia COVID-19 medzi deťmi, pedag. a nepedag. zamestnancami a v 
ich rodinách, taktiež medzi rodičmi detí, nakoľko sa šíril variant „Omikron“ - vysoko nákazlivý. 
 
B, Pedagogická rada: 
 
Obsahom rokovaní na zasadnutiach Pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022 bolo 
riešenie aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním, ale aj 
organizačné zabezpečenie chodu materskej školy. 
Aktuálne bolo riešené: 

 prerokovanie a podieľanie sa na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov 
 prerokovanie Školského vzdelávacieho programu „Škôlka pod lesom“ 
 plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, 
 prerokovanie návrhov spolupráce s inštitúciami participujúcimi na výchove a 

vzdelávaní, 
 zvyšovanie efektívnosti fungovania školy: námety, návrhy mimoškolských aktivít; 



 hodnotenie dosiahnutých výsledkov – kontrolná a hospitačná činnosť 
Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
PR zasadala 4x v škol.roku 2021/2022,  v sídle MŠ Perín-Óvoda. 
 
C, Metodické združenie: 
 
Metodické združenie bolo zrušené hlasovaním na pedagogickej rade dňa 31.8.2021. 
a rušenie MZ boli všetci členovia pedagogického zboru MŠ – Óvoda v Períne. 
 

2. Údaje o počte detí: 
 
V školskom roku 2021/2022 bolo k 15.9.2021 do MŠ Perín 145 prijatých 51 detí. 
V materskej škole Perín 145 sú 2 triedy: 

1. trieda Žabky – 21 detí 3-4 ročné deti 
2. trieda Včielky – 30 detí – z toho v predškolskej skupine 14 detí t.j. 5-6 ročné deti 

                                                          v skupine 4-5 ročných – 16 detí  
 

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka 
 
V šk.roku 2021/2022 bolo 14 predškolákov,  z toho do 1. ročníka ZŠ v škol. roku 2022/2023  
odišlo 11 detí, 3 deti pokračujú v povinnom predškolskom vzdelávaní na žiadosť zákonného 
zástupcu a na odporúčanie psychológa. 
 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnutého stupňa 
vzdelania 
 
Všetky deti dosiahli pozitívne výsledky na základe individuálneho prístupu, primeranosti 
veku, odbornosti, aktívnej prípravy a realizácie aktivít pre deti, vzájomnej spolupráce 
učiteliek a rodičov. Všetky deti, ktoré ukončili dochádzku v materskej škole z dôvodu  
odchodu do základnej školy, dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 
 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 
 
Počet pedagogických zamestnancov : 5 
Počet nepedagogických zamestnancov : 4 
Pedagogickí zamestnanci: 5 učiteliek spĺňalo kvalifikačné predpoklady na výkon povolania 
 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 



 
Všetky učiteľky sa podľa ponúk zúčastňovali školení a seminárov a boli prihlásené do 
aktualizačného vzdelávania. Aktualizačné vzdelávanie pod názvom „ Rozvoj mentorských 
kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia“ úspešne ukončili 31. mája  
2022 záverečným testom. Riaditeľ MŠ sa zúčastnil školenia k Zákonu č.18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR). Pedagogickí 
zamestnanci sa zúčastnili v júni celodenného seminára „Zvládanie stresových a záťažových 
situácií“ v spolupráci s CPPPaP.  Ďalšie vzdelávanie prebiehalo vo forme individuálneho 
štúdia odbornej literatúry, špecializovaných článkov na odborných pedagogických webových 
stránkach.  
 

6. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
V priebehu školského roka 2021/2022 sme sa besiedok zúčastnili 1x dištančne , kvôli 
pandémii Covid-19, ( videá boli zverejnené vo facebookovej skupine MŠ Perín), 1x verejne na 
školskom dvore pri príležitosti Dňa matiek.  
 
S deťmi sme sa venovali: 

 Týždeň ovocia – ochutnávka ovocia, príprava rôznych šalátov, pyré, džúsov 
 Týždeň zeleniny – ochutnávka zeleniny, príprava šalátov 
 Výroba darčekov pre starých rodičov 
 Vyrezávania tekvíc a „Halloween“party v MŠ (každá trieda zvlášť) 
 Vianočná besiedka bola v pláne online, pre zvýšenú chorobnosť sa neuskutočnila 
 Výroba vianočných darčekov pre rodičov 
 Príprava vianočných cukroviniek 
 Veľkonočné dielne – zdobenie veľkonočných vajíčok, výroba dekorácií 
 Ochrana životného prostredia – dopady odlesňovania = ochrana lesa – (pokusy 

zamerané na prírodovednú gramotnosť) 
 Triedenie odpadu, rozklad rôznych materiálov v prírode, kompostovanie  
 „Príroda je mocný čarodej“ – predškoláci sledovali premenu tekvice v novú rastlinu 

od novembra 2021 až do leta 2022 (proces hniloby, púšťanie vody z plodu, rozpad 
plodu, klíčenie, rast novej rastlinky – tekvice, následné vysádzanie na jar, starostlivosť  
o rastlinky, a žiaľ aj zničenie škodcami a horúcim počasím... ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad mimoriadnych akcií v MŠ počas roka 2021/2022  
 Bábkové divadielka  
 Sférické kino 
 Návšteva Mikuláša v MŠ 6.12.2021 (ZRPŠ) a 17.12.2021 (zriaďovateľ) 
 Spoločné zdobenie vianočného stromčeka, priblíženie tradícií 
 Príprava vianočných cukroviniek  
 „Pochovanie Moreny“  priblíženie tradícií predškolákmi 
 „Mini“ Hviezdoslavov Kubín 
 Návšteva policajta 
 Návšteva zverolekára so zvieratkami 
 Farebný týždeň – MDD ukončený „Športovou olympiádou“ 
 Rozlúčka s predškolákmi na Ocú Perín 180 
 Koncoročný výlet na farme  
 Návšteva kina počas „Letnej škôlky“ 

 
Počas obdobia vysokého výskytu ochorenia Covid-19, v čase neprítomnosti detí bolo 
poskytnuté zo strany školy – učiteľmi jednotlivých tried,  rodičom, ktorí o to požiadali, 
učebné materiály pre deti.(pracovné zošity, pracovné listy, metodické usmernenia) Túto 
možnosť využilo minimum rodičov. 
 
Krúžková činnosť od spoločnosti „DADA“  sa neuskutočnila z dôvodu neschopnosti 
zabezpečiť zo strany poskytovateľa lektorov na jednotlivé krúžky. 
 
Projekt „Dajme spolu gól“ prebiehal v čase od októbra 2021 do novembra 2021. Následne 
bola akákoľvek krúžková činnosť pozastavená kvôli zlej epidemiologickej situácii týkajúcej sa 
ochorenia Covid-19. 
 
Spolupráca s inštitúciami  

 pre predškolákov vyšetrenie školskej zrelosti školským psychológom (neuskutočnilo 
sa z dôvodu ochorenia Covid-19, 3 rodičia využili individuálne stretnutie v CPPPaP) 

 Divadlo NEON 
 Divadlo BABADLO 
 Okresné riaditeľstvo PZ SR 
 SEWA – projekt a vzdelávacie aktivity „Zbierame baterky so Šmudlom“ a „Les a jeho 

tajomstvá“ 
 Zriaďovateľ MŠ  

 
 
 
 
 



Spolupráca s rodičmi detí  
V tomto šk. r. bola spolupráca s rodičmi na dobrej úrovni. Pre lepšie oboznámenie rodičov 
s aktivitami školy informujeme rodičov prostredníctvom facebookovej skupiny MŠ Perín. V rámci 
spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2021/2022 realizovali nižšie uvedené aktivity:  

 zabezpečenie tekvíc, ovocia a zeleniny, kostýmov na Halloween, rôznych potrieb 
a pomôcok pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti 

 podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie, školské a kancelárske 
potreby, hračky, hygienické potreby pre deti) 

 skonštruovanie troch záhonov z europaliet (p. Trembecký) a dodávka zeminy zo 
strany obce  

 
Spolupráca so základnou školou 

 
Spolupráca so základnou školou sa nerealizovala z dôvodu obmedzení týkajúcej sa pandémie 
COVID-19. 
 

7. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

 

8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Na skvalitňovaní interiéru sa podieľajú učiteľky a upratovačka a to tak, aby bol vždy estetický, 
rozdelený podľa zámerov edukačného procesu na hracie kútiky s rôznym zameraním a aby 
bol variabilný. 

 

Priestorové podmienky:  

 
2 triedy + 1 učebňa 
V školskom roku sa učebňa využívala na výchovno-vzdelávaciu činnosť predškolákov, teda  
5 - 6r. V triede sa vzdelávali menšie deti, 4 – 5 ročné. 
 
Mínusy: 
V učebni nie je interaktívna tabuľa, takže IKT kompetencie detí PPV boli rozvíjané minimálne, 
striedaním sa so skupinou 4 -5 ročných detí počas vzdelávacej aktivity (ak to počet prítom-
ných detí dovolil), prípadne vlastným PC triednej učiteľky predškolákov. 
 
Spálňa –  spoločná oddychová miestnosť pre obe skupiny detí, nespĺňa normy podľa RÚVZ. 
Max. možný počet detí v spálni.....25, v škol.roku 2021/2022 nadpočet 6 detí. 



Vybavenie učebnými pomôckami:  
 každá trieda využívala CD prehrávač  

 v 2 triedach je:  PC, internet, interaktívne tabule  

 dokúpené pomôcky na cvičenie do každej triedy  
 
Priebežne je dopĺňaný:  

 výtvarný materiál, modelovacie hmoty,  

 didaktické hračky a stavebnice,  

 hračky do exteriéru/interiéru 
 
Chýbajúce pomôcky: 

 interaktívna tabuľa a PC v učebni, 
 1 tlačiareň v hornej triede na čiernobielu tlač 
 obrazový materiál 

 
Potrebné opravy dreveného vybavenia dvora boli riešené zo strany zriaďovateľa, no napriek 
tomu je už časť náradia v zlom technickom stave, ktoré vyžaduje výmenu. Obec ako 
zriaďovateľ sa pravidelne starala o kosenie areálu, zásobovanie čistiacimi prostriedkami a 
realizovala drobné opravy. V školskom roku 2021/2022 bola opravená elektroinštalácia 
a kúrenie. 

 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
 
Hlavným zdrojom financovania materskej školy bol rozpočet, ktorý jej každoročne stanoví 
zriaďovateľ Obec Perín - Chym, školné v sume 10e/mesačne, triedny fond 20e/polročne  
a príspevok ZRPŠ 15e/škol.rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Hodnotenie výsledkov školy 
 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť - vrátane návrhov opatrení: 

SILNÉ STRÁNKY 
 vysoký dopyt rodičov o umiestnenie 

detí do MŠ  
 zabezpečovanie plnohodnotnej 

výchovno-vzdelávacej činnosti počas 
všetkých organizačných foriem 
denného poriadku  

 celková úroveň rozvoja osobnosti detí 
 spolupráca s CPPPaP 
 široká škála ponúkaných aktivít   
 MŠ v prírodnom prostredí – blízkosť 

lesa, mimo frekventovanej časti obce, 
veľký dvor 

SLABÉ STRÁNKY  
 nedostatočná kapacita MŠ 
 nízka sústredenosť niektorých detí 

počas edukačných aktivít 
 nesprávna výslovnosť  
 nedostatok náradia a náčinia, ale 

chýba aj vlastná telocvičňa  

 nedostatok miesta v šatni, v spálni 
 chýbajúca sprcha 
 zastaralé PC bez edukačných 

programov  
 častá prítomnosť, hlavne v jarných 

a letných mesiacoch, pracovníkov 
obce na školskom dvore 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 dobré podmienky pre výchovu a vzde-

lávanie detí 
 hľadanie finančných zdrojov 

prostredníctvom sponzorov 

 
OHROZENIA 
 zvyšovanie počtu detí s poruchami 

(reč, pozornosť, správanie a zdravotné 
znevýhodnenia)  

 nedostatočné finančné možnosti 
zriaďovateľa 

 spoločenská nedocenenosť povolania 
 častá nutnosť rôznych opráv v objekte 

materskej školy (stará budova) 
 
ODPORUČENIE PRE SKVALITNENIE 
 utvárať u detí sebareguláciu správania 
 zabezpečiť finančné prostriedky na revitalizáciu školského dvora 
 vzdelávanie pedagogických zamestnancov v prospech skvalitňovania edukačnej práce 
 modernizovanie exteriéru MŠ  

 

 

 

 
 
 



Záver 
Táto správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 16.9.2022 

 
Vypracovala: Marcela Lipčeiová, poverená riadením MŠ v škol.roku 2021/2022 
 
                                                                                                            ..................................................... 
V Períne dňa..........................  
 

 

 

Vyjadrenie Rady školy Materskej školy – Óvoda, Perín 145 : 

Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – NEODPORÚČA zriaďovateľovi 

SCHVÁLIŤ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy- Óvoda, Perín 145 jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

Dátum: 

RŠ pri MŠ Perín - Óvoda 

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

                                                                                                    Predseda RŠ pri MŠ Perín - Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa : 

Obec Perín – Chym, MVDr. Ladislav Molnár, PhD. 

SCHVAĽUJE – NESCHVAĽUJE 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy – Óvoda, Perín 145 jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 

Dátum: 

 

Starosta obce Perín – Chym: MVDr. Ladislav Molnár, PhD. ........................................................ 

 


