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Materská škola, J. Lettricha 1, Martin 

v zastúpení riaditeľkou Janou Mackovou 
 

S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2017/2018 
 

Predkladá: 

 

    

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

Jana Macková  
riaditeľka školy   

                                                                   

        Prerokované v pedagogickej rade školy 

                                                             dňa 3.9.2018 

 

                                                             Vyjadrenie rady školy : 

                                                             Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                                                             Mestu Martin 

                                                              s c h v á l i ť 

                                                              Správu o výsledkoch a podmienkach 

                                                              výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                              za školský rok 2017/2018 

                                                              predseda Rady školy pri Materskej škole, 

                                                              J. Lettricha1, Martin 

                                                                                                         

                                                          

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

                                                       Mgr. Šimonidesová Anna 

                                                                      predseda Rady školy 

 

 

 

                                                               Stanovisko zriaďovateľa : 
                                                               Prerokované v Mestskom zastupiteľstve 

                                                               v Martine dňa........................................  

 

                                                               M e s t o   M a r t i n 

                                                               s ch v a ľ u j e  -  n e s ch v a ľ u j e 

                                                               Správu o výsledkoch a podmienkach 

                                                               výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                               za školský rok 2017/2018                            

 

 

 

                                                           ............................................................... 
                                                                                    Ján Danko 

                                                                          primátor mesta Martin                                  
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2017/2018 

 

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy: Materská škola, J. Lettricha 19, Martin 

Adresa školy: J. Lettricha 1, 036 01  Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
0918 689 575 

Faxové čísla školy:   

Internetová stránka školy: www.lettrichacikovo.sk  

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 
mslettricha@mail.t-com.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
 

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Jana Macková  

Zástupca pre MŠ Štefánia Rakovanová, Mgr. 

Vedúca ŠJ Renáta Záborska  
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. Mgr. Šimonidesová Anna - predseda zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Bíziková Viera  zástupkyňa nepedagogických zamestnancov  

3. Ing. Koškovský Pavol  zástupca rodičov  

4.  Svitek Ivan  zástupca rodičov 

5.  MUDr. Smatanová Michaela  zástupca rodičov 

6. Berešíková Miriam  zástupca rodičov 

7.  JUDr. Gallová Marína  delegovaný poslanec  

8. MUDr. Červeňová Tatiana  delegovaný poslanec 

9.  Mgr. Kováčiková Oľga  Delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa/ 

za inštitúcie  

   

   

Dátum ustanovenia orgánu školskej samosprávy: 2.5.2016 

 

 

 

 

 

http://www.lettrichacikovo.sk/
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

Pedagogická rada:  

funguje ako skupinový poradný orgán pedagogických zamestnancov a riaditeľa školy.  

Obsahom zasadnutí bolo: 

- nadštandardné akcie a aktivity školy, 

- požiadavky, ktoré sa plnia a budú plniť v priebehu prevádzky materskej školy, 

- úlohy vychádzajúce z pedagogicko-organizačných pokynov, 

- priebežná analýza a vyhodnocovanie úspešnosti plnenia vymedzených cieľov a zámerov    

v školskom vzdelávacom programe, 

- priebežná evaluácia činnosti materskej školy. 

 

Metodické združenie: 

prispieva k zvyšovaniu metodickej a odbornej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti.  

Vedúcou metodického združenia v materskej škole je Petra Kurucová, zvolená pedago-

gickými zamestnancami školy.  

Plán MZ bol zameraný na:  

- aktuálne problémy vo výchovno-vzdelávacom procese a možnosti ich riešenia a odstraňo-

vania, 

- metodickú  pomoc a výmenu pedagogických skúseností, 

- interné vzdelávanie - Tvorba elektronických zborníkov na určenú tému.  

 

Vedúca ŠJ:  

Vedúca školskej jedálne koordinuje a zabezpečuje prevádzku školského stravovacieho 

zariadenia, podieľa sa na hodnotení svojich zamestnancoch, vedie metodickú, poradenskú              

a konzultačnú činnosť. Podporuje zvýšený prísun ovocia a mlieka zapojením sa do programov 

„Školské ovocie“ a „Školský mliečny program.“ 

 

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek. 

zloženie triedy 

     Stav k 15.09.             

            2017 
Stav k 31. 08. 2018 

Celkový počet 

detí  
Celkový počet detí 

1.A(2,8 -3) trieda:   24 24 

1.B  (2,8 -3) trieda: 23 22 

2.A (3 - 4) trieda:    26 26 

2. B (4 -5) trieda:  26 26 

3.A (5 - 6) trieda:  28 28 

3.B (5 - 6) trieda:  28 28 

3.C (5 - 6) trieda:  20 19 

Spolu: 175 173 
 

Poznámka:  doplňte do prvého  stĺpca vekové zloženie detí podľa aktuálneho stavu a počtu tried. V prípade,      

že máte v skutočnosti menej tried – vymažte nadbytočné riadky. 
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5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU  
 

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné  25 

3-ročné  23 

4-ročné   3 

5-ročné  3 

6-ročné --- 

Odložená šk. dochádzka --- 

Spolu: 54 
 

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 14 --- --- 

Muži 0 --- --- 

Spolu (kontrolný súčet): 14 --- --- 

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 1   

do 40 rokov 3   

do 50 rokov 4   

do 60 rokov 4   

dôchodcovia ---   

Spolu (veková štruktúra): 12   

 

 

7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 13 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 14 

Veková štruktúra do 30 rokov 1 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 8 

do 60 rokov 3 

dôchodcovia --- 

Spolu (veková štruktúra): 14 
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8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie: 

Prezentácia aktivít materskej školy s bohatou fotodokumentáciou na webovej stránke školy 

www.lettrichacikovo.sk. Článok o aktivitách školy v regionálnych novinách MY Turiec. 

 

- spolupráca školy s rodičmi: 

Dedko, babka, poď sa so mnou hrať! - zaujímavé popoludnie so starými rodičmi 

Vianočné besiedky - posedenie s rodičmi, program 

Poobedné posedenie pri básničke - Básničkovo                                            

- recitovanie a prezentovanie krátkeho literárneho útvaru, ktorého výber a nácvik                       

je v kompetencii rodičov 

Pre mamičky - posedenie s mamičkami, program                                                      

Aerobik - cvičenie mamičiek a detí  

Športové popoludnie - ku Dňu otcov - športové súťaženie spoločne s oteckom 

Rozlúčka predškolákov  

 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  

Oslava medzinárodného dňa žien   

- spolupráca s domom služieb a sociálnych veci - dom dôchodcov Ľadoveň - kultúrny 

program pre obyvateľov domova dôchodcov.  

 

- školský časopis:  

nemáme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné  1 
 

Adaptačné vzdelávanie 

Špecializačné  
 

 

Aktualizačné 3 

Práca v digitálnom svete 

Interaktívna tabuľa a jej využitie v materskej škole 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti 

Prípravné atestačné  
 

 

Kvalifikačné  1 
 

Prvá atestačná skúška 

Iné   
 

 

http://www.lettrichacikovo.sk/
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10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2017/2018 

 

 

 

11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Zistenia: 

Inšpekčná činnosť nebola vykonaná.  

 

12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) Budovy    

 

 

 

 

 

Projekt 

/ 

Grant 

Názov 

projektu / 

grantu 

Stručná 

char. 

projektu / 

grantu 

Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 

začiatku 

realizácie 

pr. 

Termín 

ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 

rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 

Martin 

M
es

to
 

M
a
rt

in
         

        

        

        

M
Š

V
V

a
Š

 

S
R

 

        

        

        

        

F
o
n

d
y
 

E
U

 

        

        

        

        

IN
É

 

        

        

        

        

Kapacita 

školy: 

145 Skutočný počet 

detí: 
166 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 3 4040 m3 

 Triedy 7  

Z
 

to
h

o
 Herne 7 1995 m3 

Spálne   

Šatne                                           (Áno/Nie) 7 262 m3 

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) nie  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) áno 321 m3 

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 7  

Dataprojektory                             (ks) 4  

Interaktívne tabule                       (ks) 4  
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B) športoviská/školský dvor 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

- definícia cieľa pre školský rok 2018/2019 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizova-

teľný a terminovaný): 

 

 Prostredníctvom aktivít a podujatí aplikovať u detí materskej školy cielené pohybové 

aktivity s cieľom komplexného posilnenia organizmu a vybudovania pozitívneho 

vzťahu k pohybu a k zdravému životnému štýlu.  

Metódy a stratégie na dosiahnutie cieľa:  

Chorý medvedík - stretnutia so študentami medicíny/november 2018 

Aerobik detí a rodičov - cvičenie aerobiku s rodičmi/máj 2019  

Športové popoludnie ku Dňu otcov - športové súťaženie spoločne s oteckom/jún 2019 

Bio okienko - informácie z oblasti zdravého životného štýlu/počas celého šk,. roka 2018/2019 

Olympiáda v Lettricháčikove /október 2018 

Kroky ku zdraviu - rýchlochôdzová vychádzka okolo materskej školy so zaznamenaním 

času/počas celého šk. roka 2018/2019 v mesačných intervaloch  

Cesta za pokladmi jesene - turistická vychádzka do širšieho okolia školy/október 2018, marec 

a máj 2019 

Svetový deň ústneho zdravia – Zúbková víla v Lettricháčikove/november 2018 

Zapojenie sa do projektu MHK „Bavme deti pohybom“ - pohybová príprava detí/počas celého 

šk,. roka 2018/2019 

  

 Upriamiť pozornosť na rozvoj jazykových a komunikačných kompetencií detí  

Naplnenie cieľa: 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku v spolupráci s rodinou pro-

stredníctvom Básničkova - 21.03.2019 

 

 Udržanie kapacity detí a záujmu o materskú školu  

Revitalizácia priestorov, renovácia exteriéru materskej školy/počas celého šk. roka 2018/2019 

 

- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2017/2018: 

 

1. Rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku v spolupráci s rodinou 

Cieľ splnený.  

V rámci Svetového Dňa poézie 21.3. sme zorganizovali Posedenie pri básničke.  

Jeho cieľom bola participácia rodičov na akcii. V kompetencií rodičov bolo vybrať a naučiť 

dieťa krátky literárny útvar na vybranú tému - Voda.    

 

2. Dopĺňanie, overovanie ŠkVP 
Cieľ splnený. 

Vzhľadom na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a na základe 

vypracovanej analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu pri dosahovaní hlavného cieľa 

materskej školy: Dosiahnuť trvalé návyky vedúce k zdravému životnému štýlu pravidelnou 

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  Áno / 321m3 / drevená podlaha  vyhovujúci  05/2016 

Ihrisko  Áno 10x6 m z pryže   08/2018 

Iné (uviesť) Pocitový kruh - reflexné 

vnímanie rôznych povrchov    

cez chodidla, enviro vnímanie 

  07/2018 
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starostlivosťou o svoje zdravie, nebolo potrebné dopĺňať ŠkVP. Analýza bola spracovaná  

vedúcou metodického združenia. 

 

14. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

kvalifikovanosť učiteľov predprimárneho 

vzdelávania  

priestorové limity 

flexibilita pracovného kolektívu 

 

rozdielne  pôsobenie rodiny a školy 

estetický a pútavo upravený interiér a exteriér  finančná motivácia zamestnancov 

premyslený a cielený ŠkVP, ktorý eliminuje 

nedostatok pohybu detí v rodinnom prostredí  

nepostačujúce finančné prostriedky na 

pokrytie nadštandardných aktivít (akcie  

finančne podporujú rodičia) 

ochota pedagogických pracovníkov zvyšovať 

si svoju kvalifikáciu štúdiom rôznych vzdelá-

vacích programov  

 

vysoké pracovné nasadenie zamestnancov  

uplatňovanie inovácií v oblasti rozvoja pred-

čitateľskej gramotnosti 

 

  

Príležitosti: Riziká: 

využívanie grantových projektov                  

na skvalitnenie podmienok 

slabý status učiteľa a školy pri riešení 

konfliktných problémov vo vzťahu škola - 

dieťa - rodič 

propagácia materskej školy demografický vývin 

netradičná prezentácia školy  nepostačujúce priestory   

práca v medzinárodných projektoch - 

ERASMUS + 

Nárast administratívy   

  

  

  

  

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
- Hľadať možnosti získania financií a nové možnosti propagácie materskej školy. 

- Podporiť záujem o rozvoj jazykových a komunikačných kompetencií detí/ Básničkovo. 

- Rozvíjať a uplatňovať aktívne počúvanie s porozumením obsahu a pod. 

- Hľadať možnosti utužovania pracovného kolektívu v mimopracovných stretnutiach.   

 

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Psychohygiena detí je zabezpečovaná denne pedagógom za pomoci hudby, prosociálnych 

aktivít a relaxačných cvičení, vytváraním rovnakých možností a príležitosti pre všetky deti a 

uplatňovaním individuálneho prístupu.  

Riaditeľ školy poskytuje zamestnancom informácie o možnostiach a ponukách oddychu detí 

formou prezenčných materiálov.    
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16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2017/2018: 

 

Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Anglický jazyk 22 Mgr. Beláňová Janka 

   

   

   

   

   

   

 

- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských 

a medzinárodných kolách súťaží: 

Úroveň Súťaž 

Meno dieťaťa  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 

   

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

Rozprávočka moja naj Deti tretích tried Čestné uznanie za 

aktívnu účasť 

Stará mama rozprávala  Deti tretích tried Čestné uznanie 

   

   

Medzinárodné 

kolo 

Bienále fantázie Deti tretích tried Čestné uznanie 

   

   

   

 

- prehľad umiestnenia detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných 

kolách športových súťaží  

Úroveň Súťaž 

Meno žiaka  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 

Trojboj Turany Šašura Daniel 3. miesto 

   

   

   

Celoslovenské 

kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 

kolo 
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA PREDCHÁDZAJÚCI KALENDÁRNY ROK  

 

 

 

 

 

Dátum: 23.10.2018 

 

Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  


