
Materská škola Nábrežná 9, 053 13 Letanovce

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a

podmienkach školy za školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Materská škola

Adresa školy : Nábrežná 9, Letanovce

Telefónne číslo : 0904 955 206

e-mail : ms@letanovce.sk

web: ms.letanovce.sk

Vedúci zamestnanec školy : Mgr. Žofia Vrončová, riaditeľka MŠ

Zriaďovateľ školy : Obec Letanovce, Slovenského raja 55,  Letanovce

Adresa zriaďovateľa: Slovenského raja 55,  Letanovce

Telefónne číslo : 053 4299 517

e-mail : starosta@letanovce.sk

Údaje o rade školy : Rada školy pozostáva zo siedmych členov

Zástupcovia rodičov: Jana Bendíková, Miriama Balejová, Mária Toporcerová

Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc. Slávka Melikantová – predseda rady školy

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Katarína Mačáková

Zástupca zriaďovateľa: Ján Šefčík, Andrea Knižková

Rada školy odsúhlasila potrebné dokumenty online, prostredníctvom emailov. Zasadala 1x

v júli, kedy prebehla voľba riaditeľa školy.

Iné poradné orgány:

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu

bola v materskej škole zriadená Pedagogická rada.

Pedagogická rada ako jedna z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru spája

zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky MŠ) so skupinovým poradenstvom ostatných
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pedagogických zamestnancov. Pedagogická rada zasadala 3 krát v školskom roku – september

2021, január 2022, jún 2022.

Navrhovala kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy, vyjadrovala sa k

hodnotiacej správe o výchovno – vzdelávacej činnosti. Rokovala o návrhoch predložených

riaditeľom školy alebo členmi pedagogickej rady, analyzovala výchovno – vzdelávacie

výsledky detí a prijímala účinné opatrenia, priebežne analyzovala nové zákony a vyhlášky.

Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 mala materská škola 5 tried a navštevovalo ju spolu 70 detí (stav

k 15.09.2021).

Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie: 44

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 3

Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: 31

Počet detí z MRK: 32

Počet detí, ktoré ukončili PPV k 30.6.2022: 32 (12 detí bude pokračovať v plnení PPV)

Do materskej školy bolo prijatých 30 detí.

Počet zamestnancov :pedagogickí : 7

nepedagogickí : 2

1 pedagogický zamestnanec nespĺňal kvalifikačné predpoklady.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali a ukončili

● kontinuálne vzdelávanie: 0

● inovačné vzdelávanie: 0

● aktualizačné vzdelávanie: 7

Absolvovali sme podujatia organizované spoločným školským úradom:

● Špivanka, Malý recitátorik, Olympijský deň detí MŠ

Aktivity materskej školy:

2



● Vianočná besiedka, Lyžiarsky výcvik, Exkurzie: Galéria umelcov Spiša, Planetárium

Prešov, Výlet do Slovenského raja spojený s exkurziou u horských záchranárov, výlet

do ZOO v Spišskej Novej Vsi, krúžok angličtiny – Helen Doron (1.polrok)

● Mikuláš, Karneval, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi, branné vychádzky, Deň na

kolesách

Škola bola zapojená v projektoch:

● Školský mliečny program, Školské ovocie, Škôlka Komenský, Vianočná pošta,

Logická olympiáda pre najmenších

Analýza edukačného procesu

Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne

vzdelávanie v materských školách a podľa školského vzdelávacieho programu „Rok

v Letanovskom detskom raji“.

V našej materskej škole má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter,

vytvárame podmienky na sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej

aktivity. Aktivity našej materskej školy sú zamerané na rozvoj telesnej, pracovnej, zdravotnej

a environmentálnej výchovy s prvkami jazykového, rozumového a estetického vzdelávania.

V školskom roku 2021/2022  sme sa zamerali  viac na  prípravu detí do základnej školy

vyplývajúcu z povinného predprimárneho vzdelávania, pravidelnú dochádzku detí z časti

Strelník.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy:

Naša materská škola má vynikajúce priestorové podmienky pre zaškolenie detí od 2,5rokov

podľa záujmu rodičov. Materská škola v školskom roku 2021/2022 sídlila v dvoch budovách:

● MŠ na Nábrežnej 9,Letanovce (hlavna budova) – dvojtriedna v dvojpodlažnej budove.

Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a

deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

● MŠ na Slovenského raja 53, Letanovce (dočasné priestory) – tri triedy poskytujúce

poldennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 5-6 rokov, plniace povinné

predprimárne vzdelávanie

Materská škola disponuje didaktickou technikou : rádia s CD prehrávačmi, počítače,

televízory,  DVD prehrávače, elektronické didaktické pomôcky, interaktívne tabule

a multifunkčné zariadenie.
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Dvor je vybavený kompletom preliezok, hojdačiek, kolotočom a lezeckými preliezkami,

pieskoviskom, vŕbový tunel a domček, preliezky z pneumatík, lavičky, altánok, ktorý slúži

ako eko učebňa.

Pribudli nám nové didaktické pomôcky, rôzne didaktické spoločenské hry,  nové hračky,

stavebnice, nové programy pre výučbu na interaktívnej tabuli, a rôzne metodické materiály.

Škola dosahuje dobré výsledky:

● Pripravenosť 5-6 ročné deti na vstup do ZŠ

● Vytvárame priaznivé multikultúrne prostredie v škole

● Účasť zamestnancov na metodických dňoch  a prednáškach

Nedostatky školy:

● Zabezpečenie odborných zamestnancov, logopéda

● Slabá dochádzka detí z MRK

Správu predložila pani Mgr. Žofia Vrončová a bola prerokovaná na pedagogickej rade.

Členovia rady školy, boli so „správou o výchovno-vzdelávacej činnosti“ oboznámení a

vyjadrili svoj súhlas/nesúhlas, pripomienky, ktoré boli následne zapracované do výslednej

podoby, ktorú schválila

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

Bc. Slávka Melikantová

predseda RŠ

Obec Letanovce, ako zriaďovateľ MŠ Nábrežná 9, Letanovce, schvaľuje „Správu o

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy“ za školský rok

2021/2022.

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

Slavomír Zahornadský

starosta obce
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