
            

M a t e r s k á    š k o l a   J u r k o v i č o v a  1 7 ,  0 8 0  01  P r e š o v 

 

Tatiana Daráková 

riaditeľka materskej školy 

predkladá 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach edukačnej činnosti za školský rok 2021/2022 

 

Vyjadrenie Rady školy 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi materskej školy, Mestu Prešov 

Schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Jurkovičova 17 

v Prešove za školský rok 2021/2022 

 

Mgr. Magdaléna Michálková 

predseda Rady školy pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

Mesto Prešov 

schvaľuje – neschvaľuje 

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

Jurkovičova 17 v Prešove za školský rok 2021/2022 

 

Za zriaďovateľa 

PaedDr. Jitka Semivanová 

gestor  referátu školstva, mládeže a športu 

 



I.ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE 

 

1. Adresa školy:                             Jurkovičova 17  

                                                         080 01 Prešov 

 

2. Názov školy:                             Materská škola 

 

3. Telefón a fax školy:                 +421 51 7775011 riaditeľka školy 

                                                                                         zástupkyňa riaditeľky  

                                                         +421 51 7775050 vedúca školskej jedálne 

                                                         +421 51 7775077 ekonómka školy 

                                                         +421 51 7775020 referentka školy                                                  

    Mobil vedenie školy:                +421 911  21596 

4. IČO :                                             3793820 

5. Elektronická adresa školy:      riaditel@msjurkovicova.sk 

                                                         ekonomicke@msjurkovicova.sk 

                                                         jedalen@msjurkovicova.sk 

                                                         referent@msjurkovicova.sk 

6. Web stránka školy :                 www.msjurkovicova.sk 

7. Zriaďovateľ školy:                    Mesto Prešov  

                                                         Hlavná 73 

                                                         080 68 Prešov 

8.Vedúci zamestnanci školy:      Tatiana Daráková  – riaditeľka MŠ 

                                                         Danka Veselovská - zástupkyňa riaditeľky školy 

                                                         Lenka Hudoková  – vedúca školskej jedálne 

 

 

 9. Poradné orgány školy 

mailto:riaditel@msjurkovicova.sk
mailto:ekonomicke@msjurkovicova.sk
mailto:jedalen@msjurkovicova.sk
http://www.msjurkovicova.sk/


    Rada školy                        RŠ mala v školskom roku 2021/ 2022   11 členov                                                                                                                                                                          

                                                Mgr. Magdaléna Michálková                          -   ped. zamestnanec - predseda   

                                                Mgr. Hodošiová Vladimíra                               -   rodič - podpredseda  

                                                Jana Pastirčáková                                              -  nepedagogický zamestnanec                      

                                                Antlová Barbara                                                 -  ped. zamestnanec 

                                                Bučková Romana                                               -  rodič 

                                                Kočišová Mária                                                   -  rodič 

                                                MarhevskáValt MDDr. Ivana                             -  rodič  

                                                Mária Tejiščáková                                               -   delegovaná zriaďovateľom 

                                                Doc. PhDr. Štefánia Adraščíková, PhD., MPH  -  delegovaná zriaďovateľom                                                                                                  

                                                Lukáš Anderko                                                       -  delegovaný zriaďovateľom            

                                                PhDr. Marcela Antolová                                        -  delegovaný zriaďovateľom 

V školskom roku 2021/ 2022 Rada školy pri materskej škole zasadala dvakrát. Plnila funkciu 
poradného orgánu, vyjadrovala sa k dokumentom školy, rozpočtu, aktivitám školy, 
spolupracovala s vedením školy pri riešení problémov prevádzkového charakteru, podieľala 
sa na hľadaní vhodných foriem a metód  pre  zefektívnenie práce a vzájomných vzťahov.  
Spolupodieľala sa  na dosiahnutí možnosti rekonštruovať materskej školy.   

 
 
Pedagogická rada                 PR mala v školskom roku 2021/2022   26 členov.   
 
Tvorili ju všetci pedagogický zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočnili 
v mesiacoch august, november, január a jún, podľa plánu zasadnutí PR. 
Predsedom PR je riaditeľka školy, zapisovateľkou p. Marta Hympánová.   

PR sa zaoberala, riešila, odsúhlasovala, vyjadrovala sa a schvaľovala dokumenty školy, projekty školy, 

plán mimoškolských aktivít, riešila problémy pedagogického charakteru a tvorila uznesenia platné pre 

všetkých zamestnancov školy.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Vedenie školy   má 3 členov                      Širšie vedenie školy má 8 členov, 

ktorí sa stretávajú podľa potreby školy:  

                                                    Tatiana Daráková – riaditeľka školy 

                                                    Danka Veselovská – zástupkyňa  riaditeľky, Centrálny register 

                                                    Lenka Hudoková – vedúca ŠJ 

                                                    PaedDr. Ľubica Slivková– predseda ZO OZ 

                                                    PaedDr. Valéria Volková – vedúca MÚ pre pedagogickú činnosť 



                                                    Daniela Vancová – ekonómka školy 

                                                    Mgr. Magdaléna Michálková  – predseda RŠ 

                                                     

 

V školskom roku 2021/2022 sa vedenie školy zišlo trikrát. Cieľom stretnutí bola tvorba rozpočtu, 

organizácia materskej školy, rozdelenie kompetencií vedenia školy pre jednotlivé úseky riadenia, 

zabezpečenie aktuálnych informácií na stránke školy, tvorba nových (aktuálnych) dokumentov 

a smerníc školy, či riešenie  vzniknutých situácií, vyžadujúcich si stanovisko vedenia školy. Riaditeľka 

školy a jej zástupkyňa sa zúčastňovali zasadnutí Rady RZ.  

                                                                 

Metodický útvar                       Tvoria ho všetci pedagogický zamestnanci školy. 

                                                    Vedúcou MÚ pre pedagogickú činnosť a tvorbu  

                                                    školských dokumentov je PaedDr. Valéria Volková 

                                                    Vedúcou MÚ pre profesijný rozvoj a spoluprácu          

                                                    so vzdelávacími inštitúciami je Bc. Ľubica Damankošová 

                                                      

V   školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo jedno zasadnutie metodického združenia. 

1 Práca s interaktívnou tabuľou v podmienkach materskej školy  

Hlavný cieľ: 

 udržať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov 

v oblasti využívania didaktického softvéru, interaktívnych tabúľ v súlade s najnovšími 

odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon 

pedagogickej činnosti. 

Čiastkové ciele: 

• ovládať súbor informácií o technických podmienkach a softvérových možnostiach 

práce s interaktívnou tabuľou, 

• poznať a porozumieť  didaktickému softvéru a jeho aplikáciu vedieť prispôsobiť 

špecifickým požiadavkám vzdelávacieho procesu, 

• vytvoriť  interaktívne úlohy a ovládať aplikácie , ktorých aktívne používanie povedie 

k zvyšovaniu záujmu zapájania detí do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou 

a softvérom v rámci tvorby interaktívnych zošitov, zameraných na využitie vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti, 

• zvýšiť kvalitu edukačného procesu prostredníctvom vzdelávania v oblasti 

informačných a komunikačných technológií. 

Špecifické ciele: 

• Tvoriť interaktívne pracovné zošity v programe ActivInspire, 

• Implementovať na hodine interaktívne pracovné zošity v programe 

ActivInspire. 

 

Zodpovedné: Mgr. Lucia Tatranská 

Termín: 

4/2021 

 



Rodičovské združenie pri MŠ                       

Radu rodičov tvorí 12 členov – zástupcov tried, ktorí sa stretávajú podľa potreby (každé dva mesiace) 

a rozhodujú o financovaní jednotlivých aktivít materskej školy, na ktoré prispievajú rodičia. 

Riaditeľstvo školy poskytuje rodičom na zasadnutiach dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu 

prevádzky školy a činnosti detí v jednotlivých triedach. Zástupcovia tried navrhujú aj výšku poplatkov 

RZ a rozhodujú o ďalšom financovaní detí v triedach. Rodičovské združenie vydalo vlastnú Smernicu o 

výške príspevku RZ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené 

s pobytom dieťaťa v MŠ.  

Členovia Rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022: 

Škrečko Štefan – predseda 

1. trieda Laceková Mária 

2. trieda Karamanová Ľudmila 

3. trieda Chrapčiaková Martina 

4.trieda  Pavelková Adriána 

5.trieda Klimko Marianna 

6.trieda Ondrejová Iveta 

7.trieda Verčimák Vladimír 

8.trieda Lucia Kočtúchová– hospodárka 

9. trieda Parničanová Drahomíra 

10.trieda Osif Stanislav 

11.trieda Dubovická Renáta 

12.trieda Semanco Martin 

                                                        

II. ÚDAJE O POČTE DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 

     Triedy Skutočný počet detí 

k 15.9.2021              k  30.6.2022 

  1. TRIEDA 22 23 

  2. TRIEDA 22 23 

  3. TRIEDA 22 22 

  4. TRIEDA 23 23 

  5. TRIEDA 23 23 

  6. TRIEDA 22 22 

  7. TRIEDA 20 20 

  8. TRIEDA 23 23 

  9. TRIEDA 22 22 



10. TRIEDA 24 24 

11.  TRIEDA 22 22 

12.  TRIEDA 22 22 

        

 SPOLU 

         

265 detí 

          

269 detí 

 

Počet zapísaných detí do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022  bolo  85 

Počet detí vyslaných do ŠvP (letná) bolo  0 

 

III. ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH PLÁNOV A VARIANTOV 

a) Sprievodca školským rokom 2021/2022  
b) Školský vzdelávací program HRAVO a ZDRAVO 
c) Štátny vzdelávací program  
d) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode  
e) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. a 541/2021 Z.z. 
f) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. zo 17. decembra 2008 

o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
g) Zákon 317/  2009  a zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov 
h) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony  

i) Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých   
zákonov  

j) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7 

k) Zákon 175/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

l) Zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení 

m) Zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov  
n) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

žiakov s intelektovým nadaním 
o) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 

náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie 
               a uloženia 

o)   Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/ 2006 Z.z zo 16. 12.2005 o štruktúre  
       a obsahu správ výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach 
p)   Rozvíjajúci program vých. a vzdelávania detí pre deti, ktoré pokračujú v plnené povinného   
       predprimárneho vzdelávania 
r)    Závery a odporúčania spracované MÚ Prešov 
s)    Informátor 2021/2022 
t)   Analýza výchovno-vzdelávacej práce za predchádzajúci školský rok 
 



   www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk,  www.uips.sk 

IV. ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

                                                  

Počet zamestnancov k 31.8. 2019 

 

               Pedagogickí zamestnanci 

 

                             Nepedagogickí zamestnanci 

 

kvalifikovaní 

 

nekvalifikovaní 

zvyšuje si 

vzdelanie 

 

kvalifikovaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

 

26 

 

0 

 

0 

 

17 

 

0 

 

V. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Prehľad účasti učiteliek na vzdelávaní v školskom roku 2020/2021 

P.č Priezvisko a meno  Názov vzdelávacieho programu 

1. Antlová Barbara 

• Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa 

plánu 

• Inovačné vzdelávanie - Využitie portfólia 

v procese sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca 

2. Bednárová Lucia PaedDr. 

• Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa 

plánu 

• Inovačné vzdelávanie - Využitie portfólia 

v procese sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca 

3. Benčeková Erika Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

4. Cervová Emília Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

5. Damankošová Ľubica Bc. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

6. Daráková Tatiana Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

7. Dzadíková Iveta Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

8. Galmišová Katarína Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.mcpo.sk/


9. Harčárová Eva Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

10. Hristová Nataša Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

11. Hympánová Marta Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

12. Kropuchová Iveta Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

13. Lešková Mária Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

14. Michálková Magdaléna Mgr. 
 

• Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa 

plánu 

• Inovačné vzdelávanie - Využitie portfólia 

v procese sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca 

15. 
 
Mrázová Marcela Mgr. 

 

Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

16. Paľková Silvia Mgr. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

17. Pastírová Valéria Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

18. Semanco Barbara Mgr. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

19. Slivková Ľubica PaedDr. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

20. Suchárová Anna Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

21. Šišková Ida Mgr. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

22. Takáčová Miroslava Mgr.  Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

23. Tomková Beáta Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

24. Vagašská Mária Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

25. Veselovská Danka  Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

 

26. Volková Valéria PeadDr. Aktualizačné a individuálne vzdelávanie podľa plánu 

                                                                                                          

VI. AKTIVITY A AKCIE PRE DETI A RODIČOV  ŠKOLY 

Spolupráca s rôznymi  subjektmi v súčinnosti so ŠkVP Hravo a zdravo  

CPPPaP Prešov 
PU  –  pedagogická fakulta , katedra predškolskej pedagogiky   
PU - fakulta zdravotníckych odborov 
SOŠPg 
Divadlo Gašparko 



Základné a materské školy 
MILK-AGRO spol. s r.o. Prešov 
Slovenský futbalový zväz Bratislava 
CFT Academy Slovakia Vranov nad Topľou 
Kids Fun Academy p. Radoslav Antl 
 
 

Aktivity zamerané na plnenie úloh enviromentálnej výchovy a zdravého životného štýlu 

• športové vychádzky s pohybovými aktivitami     

• Zdravá škôlka - Biostimul              

• mliečny program v materskej škole 

• ovocie na školách  

• celoročný zber starého papiera 

• Recykluj a vyhraj – Pomôž škole a chráň prírodu 

• pohybové aktivity rôzneho druhu 

• projekt Dajme spolu gól 

• projekt  UEFA DISNEY PLAY MAKERS 
 

Netradičné formy a aktivity spolupráce s rodičmi 

• individuálne aktivity rodičov a detí v triedach – vychádzky, hry, súťaže...   

• komunikácia rodičov s učiteľkami a vedením školy - konzultácie 

• prezentácia a pravidelná aktualizácia webovej stránky www.msjurkovicova.sk 

• poskytnutie 2% dane RZ 

• Vianočné vystúpenia detí  pre rodičov   

• pravidelné odborné poradenstvo   

• pravidelné zasadnutia Rodičovského združenia a Rady školy  

• predstavenie detskej tvorivosti zapájaním sa do výtvarných súťaží, organizovaných inými 
subjektmi 

• zapojenie sa do prezentácie výtvarnej tvorby našich detí v OC Novum 
 

Iné aktivity pre deti 

• mesačné projekty s rôznou tematikou 

• Pohyb radi máme, s loptami sa hráme 

• Tancuj, tancuj, vykrúcaj... 

• Jesenné všeličo 

• Rozsvecovanie vianočného stromčeka 

• Snehuliaci, Snehuliačky a Snehuliatka s nimi... 

• Tangramiáda  

• Túlavé topánky... 

• Detská zumba 

• Škôlka skáče škôlku 

• Skáčem gumu, gúľam hlinku 

• Detský olympijský deň 

• Chránime, preto triedime a pri tom sa bavíme...  

• Výtvarné súťaže  

• Oboznamovanie sa s tradíciami  

http://www.msjurkovicova.sk/


• Tematické vychádzky a výlety 
 

Prezentácia školy na verejnosti 

• tvorba projektov – získavanie  finančných prostriedkov na zakúpenie pomôcok pre MŠ 

• Deň mlieka 

• Svetový deň výživy         

• verejné vystúpenia na prírodnom amfiteátri 

• cvičná škola pre študentov PU a SOŠPg 

• prezentácia v médiách 

• web stránka školy  

• Recykluj a vyhraj – Pomôž škole a chráň prírodu – umiestnenie v prvej desiatke v zbere 
tetrapakov a fólií, 1. miesto v tvorbe piesne v kategórii MŠ 

• Projekt Hliníkový Skarabeus 

• Projekt  Olympijský deň 
 

VII. ÚDAJE O PROJEKTOCH  ŠKOLY 

• Zdravá škôlka 

• Milk Agro Recykluj a vyhraj – Pomôž škole a chráň prírodu 

• Ovocie na školách 

• Projekt Hliníkový Skarabeus 

• Mesačné projekty pre deti MŠ Jurkovičova 17  

• Projekt  Olympijský deň 
 

VIII. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2019/2020 

V  školskom roku 2021/22 nebola  v materskej škole vykonaná inšpekcia.  
 

IX. PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY 

Materská škola pozostáva z troch pavilónov s triedami pre deti a z jedného hospodárskeho 
pavilónu. Ku škole patrí aj rozsiahly školský dvor a malé parkovisko pre zásobovacie vozidlá. 
V pavilóne A je päť tried. Dve triedy sú na prízemí (1. a 11. trieda ), dve na prvom  poschodí (2. a 10. ) 
a jedna na druhom poschodí ( 3. trieda ). Všetky triedy sú rovnakého typu a pozostávajú z dvoch 
herní, spálne, šatne, umyvárne a toaliet. Súčasťou každej triedy je aj kuchynka na vydávanie stravy.  
Pavilón B tvoria tri triedy, ktoré majú totožné  priestory s triedami v pavilóne „A“, sú umiestnené nad 
sebou – prízemie, prvé poschodie, druhé poschodie ( 4., 5. a 6. trieda ). 
V pavilóne C sú štyri triedy, dve na prízemí ( 7. a 12.trieda) a dve na poschodí (8. a 9..trieda ). Znovu 
ide o klasický typ tried.   
V pavilónoch sa nachádzajú aj kabinety a sklady. Všetky pavilóny sú prepojené spojovacími 
chodbami. V hospodárskom pavilóne je riaditeľňa, zasadacia miestnosť, práčovňa, kancelárie 
ekonómky a referentky školy, sauna, a na prízemí kuchyňa, sklady, kancelária vedúcej ŠJ a rozvodňa 
elektroinštalácie. 
Veľkosť a rozloženie tried plne rešpektuje vekové osobitosti detí, v každej triede sú zriadené hrové 
a pracovné kútiky, ako aj priestor pre spoločné aktivity a hry. 
 
 
 
 
 
 



Materiálno-technické podmienky školy 

Materiálne vybavenie školy 

Každá trieda disponuje dostatočným materiálnym vybavením na výtvarné a pracovné činnosti 

detí, didaktickými pomôckami a množstvom hračiek, ktoré  spolu s hracími kútikmi dávajú priestor 

vlastnej realizácii detí a napĺňajú ich potrebu hry. V materskej škole je zriadená školská knižnica, 

školský metodický kabinet, kabinet športového náradia a náčinia a v každej triede je detská knižnica. 

Knihy a pomôcky zabezpečujeme priamo úmerne s vývojom v školstve a zmenami v systéme 

vzdelávania. Metodický kabinet dopĺňame priebežne niekoľko krát v roku, je zabezpečený 

modernými edukačnými pomôckami podporujúcimi rozvoj všetkých kompetencií, tvorivosti 

a experimentovania detí. Materská škola disponuje dvanástimi interaktívnymi tabuľami, ktoré sa 

využívajú na rozvíjanie ďalších kompetencií detí. Školskú knižnica je vybavená počítačom s pripojením 

na internet, aby slúžil pedagogickým zamestnancom na prípravu na výchovno-vzdelávací proces. 

V spolupráci s Rodičovským združením  sme zabezpečili výmenu starých šatňových skriniek za nové 

vo všetkých 12-tich triedach. Ekonomicky/sponzorsky skrinky zabezpečili naši rodičia. Areál školského 

dvora sme v spolupráci s Rodičovským združením zveľadili osadením lavičiek a smetných košov, 

vyvýšených záhonov, kompostérov, napájadiel pre vtáčiky a doplnením zelene výsadbou stromčekov 

a kríkov a zabezpečením troch nových hracích prvkov – domčekov pre deti. Premaľovali sme skákacie 

škôlky na chodníkoch šk. dvora a vytvorili sme multifunkčné hraciu plochu pre deti. 

Technický stav školy  

Budova je po čiastočnej rekonštrukcii.  Nie je však zateplená a tiež nemá zrekonštruovanú strechu, 
ktorej zatekanie riešime priebežne podľa aktuálnych potrieb. Bleskozvod je opravený. 
Havarijné stavy nám spôsobuje nielen strecha, ale aj vodovodné potrubie, ktoré je tiež v dvoch 
pavilónoch v nevyhovujúcom stave. 
Prístupová cesta a  chodníky vedúce k vchodom i na školský dvor sú potiahnuté asfaltom. Taktiež 
ihrisková plocha je vyasfaltovaná. 
V predošlých rokoch sme  dali odlaždiť schodiská v pavilóne A a B, na ktorých bola opotrebovaná 
guma. Ostáva nám položiť dlažbu ešte v pavilóne C. Priebežne sme rekonštruovali sprchovacie kúty  
a toalety pre deti. Rekonštrukciu je potrebné v budúcnosti dokončiť ešte v šiestich triedach. 
Veríme, že v spolupráci so zriaďovateľom bude pristúpené k zatepleniu budovy, k rekonštrukcii 
strechy, potrubia a doriešia sa presklené chodby v pavilóne A a C, ktoré sú taktiež v nevyhovujúcom 
stave a sú aj dôvodom veľkého úniku tepla z budovy. 

 
X. HODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV VYCHÁDZAJÚCICH Z KONCEPCIE MŠ 

Koncepcia práce školy v školskom roku 2021/2022 bola uskutočňovaná : 

• v tvorivo-humanistickom výchovno-vzdelávacom procese, ktorý bol zameraný na všestranný 
rozvoj osobnosti dieťaťa  

• kvalitným  a kreatívnym edukačným procesom s uplatňovaním vhodných metodických   
a inovačných postupov a v hľadaní nových aktivít pre deti 

• zvýšenou pozornosťou deťom s rôznym druhom postihnutia a ich následnou integráciou 

• snahou o zlepšenie estetiky interiéru a exteriéru školy a v hľadaní pomoci a  spolupráce 
s kompetentnými zamestnancami 

• rozširovaním poznatkov o ochrane prírody so stimuláciou základných návykov ekologického 
konania ( separácia odpadu aj na triedach ) 

• stimulovaním ohľaduplného správania sa k svojmu zdraviu a k zdraviu iných 

• stimulovaním a rozvíjaním poznatkov o zdravom spôsobe života a o zdravom životnom štýle 



• vytváraním transferu medzi kultúrou, umením a každodenným životom s dôrazom na 
vytváranie podmienok pre uplatnenie každého dieťaťa 

• neustálym zviditeľňovaní a prezentáciou školy cez medializáciu a publikačnú činnosť  

• zapájaním sa a vytváraním projektov pre zlepšenie práce a podmienok školy 

• využívaním alternatívnych foriem spolupráce s rodinou 

• hľadaním esteticko-výchovných a športových podujatí príťažlivých pre deti 

• snahou o kvalitné riadenie, primeranú klímu a celkovú organizáciu školy  

• vytváraním nových pracovných materiálov uľahčujúcich edukačnú činnosť 

• vytváraním netradičných podmienok pre deti talentované a nadané 

• zlepšovaním podmienok pre samoštúdium a ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy 
 

Opatrenia vyplývajúce z hodnotenia edukačného procesu 

• prosociálnymi aktivitami rozvíjať v čo najväčšej miere trpezlivosť a sústredenosť detí 

• podnecovať schopnosť detí vypočuť si druhých 

• eliminovať negatívne vplyvy v správaní a konaní 

• viesť deti k tolerancii 

• uvedomovať si dôsledky a zodpovednosť za vlastné správanie a konanie 

• rešpektovať veku primerané pravidlá (piktogramy) 

• podnecovať rodičov k spolupráci s triednym učiteľom, logopédom a psychológom 

• na zistených odchýlkach pracovať s dieťaťom počas dňa individuálnym aktivitami 

• pri popoludňajšom odpočinku pristupovať k potrebám detí  individuálne 

• podporovať u detí prezentáciu vlastnej identity 

• rozvíjať kritické myslenie 

• stimulovať efektívne učenie 

• podnecovať činnostné učenie 

• pri grafomotorických činnostiach stimulovať k správnemu úchopu písacieho a kresliaceho 
materiálu 

• podnecovať deti k tvorivému sebavyjadrovaniu, sebaprezentácii aj prostredníctvom 

využívania rolových a situačných hier, výtvarných činností 

• dramatickou hrou  u detí naďalej rozvíjať fantáziu, predstavivosť, komunikačné zručností 

• umocňovať u detí vzťah k hudbe – prostredníctvom spevu, rytmizácie s využitím Orffovho 

inštrumentáru, hudobno – pohybových hier a podobne 

• aplikovať projektové a zážitkové učenie 

• novými metódami skvalitňovať fyzickú odolnosť dieťaťa 

• podnecovať a rozvíjať motorické zručnosti k ochrane vlastného zdravia  

• nepretržite viesť deti k vlastnému hodnoteniu, ako aj k hodnoteniu iných 
 

SWOT analýza školy ( predpoklad ) 

silné stránky školy : 

• kvalitné a premyslené stanovenie priorít školy – zameranie školy 

• náročné a otvorené kritériá pre posudzovanie kvality práce 

• vysoká kompetentnosť učiteliek pre zabezpečenie edukačnej činnosti 

• strategické a operatívne plánovanie 

• podpora manažmentu školy k profesijnému rozvoju zamestnancov školy 

• prepojenie obsahu ŠVP a ŠkVP  

• podpora zdravia detí pravidelným saunovaním a pohybovými aktivitami v interiéri  aj v prírode  



• kvalitné učebné prostredie 

• kvalitné technické vybavenie jednotlivých tried 

• pozitívne, vzájomne sa rešpektujúce vzťahy medzi zriaďovateľom a vedením školy 

• možnosť umiestnenia detí od 2 rokov 

• sústavné vzdelávanie sa zamestnancov školy 

• vytvorenie a udržiavanie pozitívnej pracovnej klímy na pracovisku 

• dobré meno materskej školy 

• podpora nadaných a talentovaných detí  

• spolupráca so zriaďovateľom, s rodičmi školy a ďalšími inštitúciami v meste  

• odborná poradenská činnosť 

• doplnkové aktivity realizované v MŠ 

• spolupráca s RŠ, ZO OZ a Rodičovským združením pri materskej škole 

• aktívna činnosť MÚ pri materskej škole 
 

slabé stránky školy 

• nezrekonštruovaná strecha  

• nezateplená budova MŠ a nevyhovujúce podmienky v presklených nezrekonštruovaných 
chodbách 

• časté havarijné stavy v dôsledku opotrebovania materiálu (vodovodné potrubie, strecha) 

• permanentné obmedzovanie zásobovacích vozidiel, prípadne záchranných zložiek 
nesprávnym parkovaním ostatných účastníkov cestnej premávky na verejnej komunikácii 

 

príležitosti, možnosti školy: 

• možnosť účasti rodičov na edukačnom procese 

• ďalší odborný rast personálu 

• ponuka nadštandardných aktivít  

• prevádzková doba podľa dopytu rodičov 

• zapájanie sa do rôznych projektov 

• podiel na tvorbe výskumov 

• odovzdávanie skúseností poslucháčom stredných a vysokých škôl 

• DOD  pre rodičov a verejnosť 

• možnosť adaptačného pobytu pre deti 

• možnosť zúčastnenia sa rodiča na výchove a vzdelávaní v prípade individuálnej integrácii 
dieťaťa so špeciálnymi vých.– vzdel. potrebami v MŠ 

• získavanie grantov a sponzorských darov 
 

ohrozenia materskej školy : 

• nerovnomerne sa vyvíjajúca populačná krivka 

• finančné nedocenenie práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov  

• kvalita pracovnej klímy narušená  v dôsledku priepastných rozdielov v odmeňovaní 
pedagogických zamestnancov 

• neustále meniaca sa legislatíva a z toho vyplývajúce množstvo dezinformácií 

• nadmerné písomnosti so stúpajúcou tendenciou 
 
 Škola ponúka deťom a ich rodičom : 



• Vlastný školský vzdelávací program HRAVO A ZDRAVO 

• Pravidelné saunovanie  

• Individuálny prístup v edukácii 

• Adaptačný proces novoprijatým deťom 

• Integráciu detí so ŠVVP 

• Nadštandardné pohybové aktivity – plávanie rodičov a detí, Olympijský deň, Pohyb radi 
máme, s loptami sa hráme, Škôlka skáče škôlku, tanečná skupina Lentilky, ľudový súbor 
Čerešenka, Dajme spolu gól, CFT Academy Slovakia Vranov nad Topľou – projekt  UEFA 
DISNEY PLAY MAKERS, Kids Fun Academy p. Radoslav Antl 

• Mesačné školské projekty  

• Oboznamovanie sa s cudzím jazykom  

• Letnú školu v prírode spojenú so zaujímavými projektmi 

• Minimálne jeden krát v mesiaci kultúrne podujatie v budove školy 

• Prepožičiavanie karnevalových kostýmov 

• Netradičné učebné pomôcky a materiály 

• Dostatok edukačného materiálu na realizáciu tvorivých aktivít 

• Odborné poradenstvo  

• Klub pre rodičov – tematicky zameraný podľa potrieb školy, resp. rodičov 

• Akcie zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinou (Večerníček v MŠ, Jurmak na Jurkovičke, 
plenárna schôdza, triedne aktívy, vystúpenia detí pre rodičov v triedach, 
akadémie predškolákov, brigáda na školskom dvore...) 

 
Psychohygienické podmienky školy 

Vedenie školy v koordinácií s učiteľkami vo výchovno-vzdelávacom procese rešpektovalo 
psychologické, pedagogické a hygienické požiadavky detí a zamestnancov: 

• adaptačný proces pre novoprijaté deti aj v sprievode rodiča 

• v triede s integrovaným dieťaťom nižší počet detí 

• plnenie úloh z projektu ŠPZ na posilňovanie zdravého životného štýlu 

• uskutočňovaný pitný režim 

• školský mliečny program 

• ovocie / ovocné šťavy, pyré na škole 

• projekty podporujúce zdravý životný štýl, upevňovanie hygienických návykov  

•  informovanosť rodičov o ochrane detí pred zneužitím, preventívne prednášky 

• vedenie celého kolektívu k otvorenosti, diskrétnosti, ale aj vľúdnosti, úcte a rešpektu 

• prijaté opatrenia na zabránenie šírenia epidemiologických ochorení 
   

XI. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky je predškolská výchova.  

Materská škola spadá pod originálne kompetencie. Súčasťou školy je aj školská jedáleň. 

Škola je financovaná z podielových daní Mesta Prešov a zo ŠR dostáva dotácie na predškolákov a deti 

v hmotnej núdzi.  

Priemerný počet zamestnancov v roku 2020 bol 44.  

Počet detí v MŠ v roku 2021 bol 265.  

 

 

 

 



Rozpočet a plnenie rozpočtu 

 

   

Rozpočet a plnenie rozpočtu  
 

     Uznesením MsZ. Mesta Prešov  č. 460/2020 zo dňa 16.12.2020 bol schválený rozpočet  na rok 

2021 

Položka Výdavky 
z rozpočtu 

mesta 

Výdavky 
z vl.príjmov 

Výdavky zo ŠR Spolu 

610 - mzdy 486 470 1 600 3 080 491 150 

620 – poistenie a prís. do 
poisťovní 

171 230 730  171 960 

630 – tovary a služby 13 450 107 540 9 687 130 677 

640 – PN, odchodné 7 277   7 277 

spolu 678 427 109 870 12 767 801 064 

 

Hmotná núdza   1 200 1 200 

 

Celkom schválený rozpočet :        802 264,-€ 

        1.  Úprava rozpočtu interným oznámením 1/2021  zo dňa 28.2.2021 -upravený rozpočet o 

výdavky z dotácie ŠR navýšené o 650, -€.  Rozpočet celkom k 28.2.2021 : 802 914-€   

        2.   Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 31.5.2021 – upravený rozpočet 

o nenormatívne finančné prostriedky – Rozvojové projekty dotácie ŠR navýšené o 1 000, -€.  

Rozpočet celkom k 31.5.2021 : 803 914-€   

        3.   Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 30.7.2021 - upravený rozpočet originálne 

kompetencie- výdavky z rozpočtu zriaďovateľa o 1 207, -€ , správa školských objektov - energie 

o 14 044,96€. Potraviny – réžia o 21 614,33. Rozpočet celkom k 30.7.2021 : 840 780,29 € 

        4.   Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 30.8.2021 - upravený rozpočet odstupné – 

13 277,50€, odchodné – 7 966,50€, gastrotechnika – 4 351,20€.  

Rozpočet celkom k 30.8.2021 : 866 375,49 € 

        5.   Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 30.9.2021 - upravený rozpočet výdavky 

z dotácie ŠR – príspevok na špecifiká o 330,- €,  originálne kompetencie správa školských objektov – 

energie o 10 899,10€. Rozpočet celkom k 30.9.2021 : 877 604,59 € 

        6.   Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 31.10.2021 - upravený rozpočet výdavky 

z dotácie ŠR – predškoláci o 11 034,- €, hmotná núdza o 17 994,20€, originálne kompetencie správa 

školských objektov o 1274,- . Rozpočet celkom k 31.10.2021 : 907 906,79 € 



        7.  Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 30.11.2021 - upravený rozpočet originálne 

kompetencie – dieťa materskej školy o 11 000,- €. Rozpočet celkom k 30.11.2021 : 918 906,79 € 

        8.  Úprava rozpočtu interným oznámením zo dňa 30.12.2021 - upravený rozpočet vlastné príjmy 
o 75 250,- €, Celkom po úpravách rozpočtu : 185 120 € . Výdavky - dotácie ŠR – príspevok na špecifiká 
testovanie o 1 320,- €, originálne kompetencie – dieťa materskej školy o 71 281,27,- €. Výdavky 
z vlastných príjmov – vlastné príjmy o 75 250,- € . Rozpočet celkom k 30.12.2021 : 1 066 758,06 €    
           

 Čerpanie rozpočtu  skutočnosť      

      

Výdavky z rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutočnosť 

610 - mzdy 491 150 556 646,25 552 851,72 

620 – poistenie a prís. 
do poisťovní 

171 960 201 642,02 202 217,45 

630 – tovary a služby 131 877 275 597,59 244 265,86 

640 – PN, odchodné 7 277 28 521 23 427,53 

710 – kapitálové 
výdavky 

0 4 351,20 4 351,20 

celkom 802 264 1 066 758,06 1 027 113,76 

 

Výdavky z vlastných príjmov  :   

školné 37 494,43 

z prenajatých budov priestorov 748,86 

z vratiek, dobropisov 4 032,42 

réžia 32 225,42 

stravné 106 376,98 

granty 477,89 

 

Kód zdroja financovania: 

  -111 –     HN, UP /ŠR/- zo štátneho rozpočtu sa prepláca príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi,  

 - 111 –   Predškoláci /ŠR/ - zo štátneho rozpočtu škola dostáva /podľa počtu predškolákov/ sumu 

uvedenú vyššie. Tieto financie boli použité na zakúpenie : učebné pomôcky, hračky, licencia, výpočt. 

technika, 

 - 111 –  Príspevok na špecifiká – testovanie, dezinfekcia                                  

 Mzdové náklady 610 14 770 spolu 

Výdavky  zo ŠR – 
Predškoláci 

Prevádzkové náklady 630 9 681  

 Príspevok na špecifiká a 
testovanie 

1 650 24 451 

Hmotná núdza   Dotácia na stravu predškoláci 11 177,20  

Rozvojové projekty Múdre hranie 1 000  

                   



 -72 - vlastné príjmy – tvoria:  školné, prenájom priestorov, réžia deti, réžia za cirkevnú MŠ 

  a/ školné je z poplatku 20- €  na dieťa okrem predškolákov 

čerpanie na: hračky, UP, nábytok, cestovné, školenia, všetky druhy opráv , služobný mobil, poplatky 

za telefón, revízie, tepelná energia, elektr.  energia, tonery do multif. tlačiarni, čistiaci a hygienický 

materiál, nákup výpočtovej techniky, časopisy, publikácie, poistenie, spolu vo výške : 38 243,29 €  

 b/ réžia za zamestnancov, réžia za CMŠ, réžia deti – z týchto peňazí boli hradené:  energie, voda, 

vybavenie ŠJ a kuchyniek, revízie, všetky druhy opráv, maľovanie, čistiaci, dezinf. a hygienický 

materiál, školenie, vývoz kuch. odpadu,  odmena pre zamestnancov  + odvody spolu vo výške: 

32 225,42 €  

- 41 - /z mesta/ 

 610 + 620 /mzdy + odvody/: 610: 530 553,18  + 620:   201 349,38 € = 731 902,56 €  

 630 /tovary a služby/: 50 735,24  €   v tejto kapitole sú zahrnuté  aj dotácie zo  správy školských  

objektov v priebehu roka 2021  : 26 218,06 €    

 Z tovarov a služieb boli hradené všetky energie, vodné, stočné, zráž. voda,  telefón, služobný mobil,  

popl. za internet, drobné nákupy pre školu, služby,  vývoz odpadu, spracovanie miezd,  prídel do SF, 

pracovné odevy a obuv,  poplatky za vedenie účtov, poistenie majetku, 55 % príspevok na 

stravovanie za zamestnanca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 640 – PN:  2 183,53.- € + odchodné : 7 966,50,-€, odstupné: 13 277,50€ celkom  :  23 427,53,-€ 

 710 -  Kapitálové výdavky dotácia ŠJ :    4 351,20 € 

     Celkom rozpočet  schválený na rok 2021 – 802 264,- €  Rozpočet po zmenách :  1 066 758,06 €   

skutočnosť k 31.12.2021– 1 027 113,76 € 

 

Podrobné čerpanie z výdavkového účtu 

501 – Spotreba materiálu :           102 892,2€ 

 /patrí sem interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, náradie, nákup materiálu potrebný 

pre výkon práce – napr: nákup všetkého druhu papiera, kancel. materiál, tlačivá, tonery, dezinsekčný, 

deratizačný a dezinsekčný materiál, vybavenie stravovacích zariadení, nákup hračiek, učebných 

pomôcok, športových pomôcok, kníh, pracov. odevov a obuvi, vybavenie lekárničiek, nákup hasiacich 

prístrojov, nákup inventára.../ 

502 – Energie:                                  55 306,98 € 

 /patrí sem plyn, tepelná energia, ohrev vody, vodné, stočné, zrážková voda, elektrická energia/ 

511 – Opravy a údržba:                       4 044,- € 

/patrí sem: oprava strojov, prístrojov, elektr. techniky, všetky opravy uskutočnené v budove školy, 

opravy vodárenské, elektroinštalačné, stavebné... 



 512 – cestovné:                                     67,96 € 

 /úhrada za cestovné /MHD/, cestovné pri školeniach a seminároch, služobných cestách/ 

518 – Ostatné služby:                    12 531,39 € 

/patrí sem: služby za telefón, poštovné, cestovné náhrady zo školení, súťaže, všetky služby napr.: 

čistenie kanalizácie, upratovacie, fotoslužby, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, zhotovenie 

kľúčov, pečiatok, vykonanie, dezinfekcie, deratizácie, poplatky banke        

521 – Mzdové náklady:              555 875,68 € 

 /mzdy zamestnancom: tarifný plat, osobný plat, riadiaci plat,  zmennosť, nadčasy, doplatok k platu, 

odmeny, vrátane jubilejných, príplatok za uvádzajúceho pedagóga,  / 

524 – Zákonné soc. poistenie:   203 002,97€ 

  /Odvody z miezd do soc. poisťov. a zdravot. poisťov./ 

 527 – Ostatné soc. náklady:                                                 42 350,21 € 

538 – Ostatné dane a poplatky:                                                  4 187,04 € 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť:                  11 177,20 € 

 551 – Odpisy DNM a DNH                                                         28 176,26 € 

 568 – Ostatné finančné náklady                                                 2 121,39 € 

 588 – Náklady z odvodu príjmov                                              74 035,69 €   

 

Príjmový účet  

V zmysle ustanovení bodu 47 Zákona NR SR č. 348/1999, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 

303/95 o rozpočtových pravidlách pre oblasť príjmov je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť 

rozpočtový limit o prostriedky rodičov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými 

predpismi. 

Položka: Príjmy za: Suma 

212003   Za prenájom 748,86 

223001   Za predaj tov.a sl. 32 225,42 

223002   Školné 37 494,43 

223003   Za stravné 106 376,98 

292012   Z dobropisov 4 032,42 

311   Z RO-darov. 477,89 



Spolu  181 356,00 

  

Na konci roka 2021 bol zostatok na príjmovom účte 0,00€  

 

Darovací účet 

Stav k 1.1.2021:   0,00  € - zostatok z roku 2020 bol ku 31.12.2020 prevedený na účet mesta 

Reálny príjem darovacích prostriedkov v roku 2021 bol 477,89€. Zostatok z r. 2020 je nevyčerpaný na 

účte mesta  vo výške 2 059,3. Na účte mesta sú k 31. 12.2021  finančné prostriedky vo výške : 

2 537,28€ 

 

Príjem MŠ za 
r.2021 

Výdaj Zostatok spolu 

477,89 0,00 2 537,28 

 

  K 31.12.2021 bude zostatok 2 537,28€  premietnutý v rozpočte na rok 2022. Tento zostatok je na 

účte mesta a v prípade potreby treba požiadať mesto o vrátenie potrebnej čiastky na účet MŠ. Napr. 

na úhradu FA... nevyčerpané fin. prostriedky sa presúvajú do ďalšieho  kalendárneho roka. 

 

 
Potravinový účet 

 

 
 

 

 

 

 

 
Na konci roka 2021 bol zostatok na potravinovom účte 26 414,14 €. Ten bol prevedený k 
31. 12. 2021 na účet mesta čiže zostatok bol nulový. 
 

Sociálny fond 

Pri čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu sa škola riadi podľa vypracovanej KZ pre rok 
2021. 

 

Zostatok na sklade /112/:  7 752,41 

Zostatok na účte /221 8/:                         0,- 

Poplatky na stravnom /324/  29 406,22 

Neuhraď. fakt. /321/:             0,00 



Prevod z min.roka – účet 472   1 880,95 

Príjem – 1% do SF   6 772,08 

Výdaj    6 356,50 

Zostat.  k 31.12.2021-účet 472   2 296,53 

 

          Na konci roka 2021 bol zostatok na účte 221 soc. fondu 1 686 € /predpis do SF za 12/2021 –
413,88€/.  
 

Majetok 

DHM:  

Budovy 1 129 304,77 

Stavby 92 738,46 

Samostat. hnut. veci a súb. hnut. vecí 68 084,16 

  

Opravky+odpisy k budovám a stavbám 636 260,48 

Odpisy k samomat. hnut. veciam 60 817,12 

SPOLU oprávky: 697 077,60 

 

 

 DDHM + DDNHM 

DDHM /DKPII-MŠ+ŠJ/ 184 777,07 

ZUP 91 428,10 

Knižnica 1 505,30 

DDNHM /MŠ+ŠJ/ 6 037,40 

SPOLU: 283 747,87 

 

 

 

 

 



XII. ZÁVERY 

  

Naďalej uplatňovať vo výchove princípy humanistickej výchovy a vzdelávania 

Akceptovať a rešpektovať sociokultúrne rozdiely medzi deťmi a dospelými 

Pri edukačných aktivitách uplatňovať špecifické a osvedčené postupy  

Rešpektovať dieťa ako osobnosť 

Akceptovať práva dieťaťa 

Rozvíjať zmysel pre plnenie požiadaviek 

Vytvárať základy osobnej zodpovednosti 

Zameriavať sa na posilňovanie sociálnej komunikácie 

Vytvárať priaznivú pracovnú klímu vhodnou komunikáciou medzi zainteresovanými 

Viesť deti k úcte ku kultúre vlastného národa, k jeho tradíciám a jazyku 

Klásť dôraz na rozvoj materinskej reči  

Priebežne skvalitňovať podmienky edukačného procesu zveľaďovaním prostredia školy 

V súlade so školským zákonom a jeho novelami uplatňovať všetky podmienky v praxi 

Podporovať  vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Podporovať vzdelávanie všetkých zamestnancov školy. 

 

V Prešove 19.10.2022                                                                        Tatiana Daráková 

                                                                                                                 riaditeľka školy                                                              

                                                                                               

 

 

 

 


