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Mgr. Katarína Dudášová 

riaditeľka MŠ Mierová 141, 059 21 Svit 



§ 2 ods. 1a   

Základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Mierová 141, 059 21 Svit 

Telefónne číslo: 052/ 77 56 251, EP - 0903 645 859 

Internetová adresa: www.mssvit.sk 

E-mailová adresa: riaditel@mssvit.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka MŠ Mgr. Katarína Dudášová 

zástupkyňa MŠ Zuzana Firmentová 

zástupkyňa EP Mgr. Andrea Gorelová 

vedúca ŠJ Mária Bizoňová 

 

 

Údaje o rade školy 

Rada školy pri MŠ Mierová bola ustanovená v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Mgr. Jana Bangová  Zástupca rodičov 

2. Mgr.Blanka Fúrová  Zástupca rodičov 

3. Mgr.Patrícia Niedobová  Zástupca rodičov 

4. Jana Maličká  Zástupca rodičov 

5. Mgr. Martina Maličká Predseda Zástupca pedagogických zamestnancov 

6. Mgr. Jana Kováčová  Zástupca pedagogických zamestnancov 

7. Ing. Žaneta Galajdová  Zástupca nepedagogických zamestnancov 

8. Mgr. Gabriela Očvarová  Delegovaný zamestnanec MsÚ 

9. Mgr. Mária Smatanová  Delegovaný poslanec MsZ 

10. Mgr.Martin Mička  Delegovaný poslanec MsZ 

11. Jana Bobulová  Delegovaný poslanec MsZ 

 

§ 2 ods. 1b   

Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi: 

 

Zriaďovateľ MŠ: Mesto Svit 

Adresa: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Telefónne číslo: 052/ 7875 112   0915 951 361 

Internetová adresa: www.svit.sk 

E-mailová adresa: primator@svit.sk 

 

http://www.mssvit.sk/
mailto:riaditel@mssvit.sk
http://www.svit.sk/
mailto:primator@svit.sk


§ 2 ods. 1 c 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2021/2022 

Počet zasadnutí RŠ – 2 krát 

 prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti školy,   

 oboznámenie členov rady školy s činnosťou MŠ, akcie, podpora MŠ, 

 oboznámenie členov rady školy so zápisom detí v MŠ, 

 

Pedagogická rada 

Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 2-krát počas školského roka 

2021/2022. Prerokovala vedenie pedagogickej dokumentácie, plán vnútornej kontroly 

školy, školský poriadok, plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. 

 

Metodické združenie 

Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci. Vedúca MZ je    

Mgr. Andrea Gorelová. MZ pracovalo podľa plánu činností, ktoré sme si na prvej 

porade odsúhlasili. Celkovo sme sa stretli na MZ 2x. 

 

§ 2 ods. 1 d 

 

Údaje o počte detí za školský rok 2021/2022 

 

 Stav k 15. 09. 2021 

Vekové 

zloženie 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Z toho 

integrovaných 

menej ako 

3 r. 

1 9 0 

3 r. deti 3 41 0 

4 r. deti 2 71 0 

5. r. deti 3 70 0 

6. r. deti 1 10 0 

spolu 10 201 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 ods. 1 e 

Údaje o počte zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov 

pedagogických zamestnancov 

 
Zamestnanci MŠ spolu 32 

Z toho pedagogickí:  

- kvalifikovaní (všetky učiteľky) 20 

Z toho nepedagogickí:  

- ekonómka 1 

- upratovačky 5 

- vedúca ŠJ 1 

- kuchárka a pracovníčky v prevádzke 5 

 

§ 2 ods. 1 f 

 

    Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v školskom   

    roku  2021/2022 

 

  
Druh vzdelávania 

Počet 
prihlásených 

Ukončené v šk. roku 2021/2022 

 

 

1. 

 

 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

 

 

20 

v školskom roku všetci pedagogický 

zamestnanci absolvovali aktualizačné 

vzdelávanie. Téma vzdelávania bola 

KREATÍVNY PEDAGÓG , kde si učiteľky 

prehĺbili a rozšírili svoje profesijné 

kompetencie. 

 
 

§ 2 ods. 1 g 

    Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Naplánované aktivity boli plnené podľa možností a nariadení hlavného hygienika, 

dbalo sa na bezpečnosť a ochranu zdravia voči šíreniu COVID 19. 

 

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa 

MŠ zapojila 

 Výstava ovocia a zeleniny  

  Deň mlieka  

  Deň čokolády  

Deň jablka - triedne projekty  

 Beh mestom Svit 

Branná vychádzka s plnením prvkov CO  

Deň na kolieskach  

Predplavecká príprava - mestská plaváreň  

Našim starým rodičom – online vystúpenie detí, 

darčeky,tvorivé dielne 

 

 Vystúpenie detí SČK 

Zdravé oči- vyšetrenie zraku u detí  



Triedime odpad – zber papiera  

Divadlo Uja Ľuba  

 Krabice od topánok – zbierka pre 

domov dôchodcov 

Vitaj Mikuláš  

Vianoce na škole – triedne online besiedky – 

program detí pre rodičov 
 

 Návšteva knižnice 

  Zbierka pre psí útulok Poprad  

   

Vianočné trhy v MŠ  

Vianočné fotenie detí  

Sánkovanie na Babe  

Branná vychádzka s plnením prvkov CO  

Práca s TANGRAMOM  

Karneval v priestoroch MŠ  

  Návšteva ZŠ Mierová,  

                 ZŠ Komenského 

  Divadelné predstavenie ZŠ Mierová, 

 Detská olympiáda CVČ Svit 

Beseda s lesníkom   

Deň matiek – triedne besiedky  

Escape room v MŠ  

Divadelné predstavenie HOKI – POKI, „Ako 
vzniká chlebík“ 

 

Lyžiarsky výcvik – Ski LOPUŠNÁ DOLINA  

Sokoliari Majstra Vagana  

Výlet predškolákov ZOO – Spišská Nová Ves  

Turistická vychádzka + guláš  

Rozlúčky s predškolákmi v BOOM HOUSE Svit  

 

 

§ 2 ods. 1 h 

  ÚDAJE O PROJEKTOCH A PROGRAMOCH  V MŠ: 

 Tatranská mliekáreň a.s. - Školský mliečny program ( zabezpečenie 

kvalitných produktov pre deti a podpora zdravej výživy na školách, cieľová 

skupina – deti predškolského veku) 

 Úrad verejného zdravotníctva – Školské ovocie „ Ovocie a zelenina do 

škôl “ – podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom 

a školskom veku, 

 BECEP - bezpečnosť cestnej prestávky 

 Realizácia Národného programu boja proti obezite v MŠ 

 

 Organizovanie  týchto  aktivít  priaznivo   vplývalo   na  deti,  rozvíjalo   u nich  povedomie      

 o tradíciách, obohacovali a spestrili život školy, rodičia sa tohto roku mimoriadne aktívne   

  zapájali do realizácie všetkých aktivít a vnímali ich veľmi pozitívne. 



§ 2 ods. 1 i 

   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

   V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekcia v MŠ. 

 

 

§ 2 ods. 1 j 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Celý kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky pre 

rozvoj detí a zdravý vývin. Zabezpečili sme všetky triedy didaktickými pomôckami, ktoré 

bolo nutné zakúpiť, aby sme vedeli plniť školské projekty. Dokúpili sme stavebnice 

a didaktické pomôcky. Zakúpila sa interaktívna tabuľa a dokúpili sa PC a tlačiarne do každej 

triedy. Rozšírili sme knižnicu o nové knihy a novú, aktuálnu pedagogickú literatúru pre 

učiteľky. 

 

Technický stav budov : 

Budova MŠ, Mierová je 60-ročná. Pred 17. rokmi sa uskutočnila väčšia 

rekonštrukcia vnútorných priestorov a budovy. Je potrebné zrekonštruovať pivničné 

priestory a vstup do kuchyne vymaľovať. Je nutné urobiť parkovisko pre autá 

zamestnancov MŠ. V auguste 2018 sa zrekonštruovala  šatňa IV. triedy. V roku 

2020 sa vymenila podlaha a koberce vo všetkých triedach v oboch materských 

školách. V tom istom roku sa vymaľovali triedy č. I,II a jedna trieda a schodište 

v MŠ Školská 21. V roku 2021 sa vymaľovala trieda č.I. v MŠ Školská. V každej 

triede v roku 2021 sa urobili skrine na odkladanie pomôcok a zakúpili sa regále do 

každej triedy, taktiež sa zakúpili nové šatňové skrinky do III. a IV. triedy. Je nutné 

vymaľovať  III. triedu, IV. triedu, V. triedu, VI. a VII. triedu a spoločné priestory 

chodby a šatne. Je nutné vymeniť elektroinštaláciu v MŠ Mierová, ktorá je v 

pôvodnom stave. V EP Školská je potrebné opraviť pivničné a skladové priestory a 

vymaľovať  šatňové priestory. 

 

§ 2 ods. 1 k 

Oblasti v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú 

nedostatky a je potrebné zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania 

 

Silné stránky školy: 

- školský vzdelávací program rozšírený o rôzne projekty 

- záujem učiteliek o vzdelávanie 

- práca s interaktívnymi tabuľami v MŠ na výbornej úrovni 

- cudzí jazyk – anglický jazyk (kvalitná výučba) 



- areál s množstvom zelene 

- výhodná poloha materskej školy 

- výborná spolupráca s rodičmi 

 

Slabé stránky školy: 

- nedostatočná kapacita v materskej škole na umiestnenie detí  

- nutná výmena elektroinštalácie v MŠ Mierová  

- nevyriešená parkovacia plocha pred areálom MŠ pre zamestnancov MŠ 

 

§ 2 ods. 2 a 

Údaje o počte detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

V materskej škole nie je dieťa so ŠVVP. 

 

 

 

§ 2 ods. 2 b 

 

Údaje o počte nových detí do MŠ a zapísaných detí do ZŠ 

 
Prijatých nových detí do MŠ na šk. rok 2022/2023 70 

Neprijatých do MŠ (všetky deti boli umiestnené 

v iných MŠ, duplicity pri zápisoch...) 

12 

Odchádzajúcich do ZŠ 70 

Odložená povinná školská dochádzka 5 

 

§ 2 ods. 5 a 

   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od   

 rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť: 

 

A) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej 

školy prispievali zákonní zástupcovia, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu 

povinnosť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. č. 1/2021 o 

určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v 

materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v 

materskej škole zriadenej Mestom Svit , prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne za pobyt dieťaťa s celodennou alebo 

poldennou výchovnou starostlivosťou od 3 rokov veku sumou 18,00 €.  

 

Ďalej rodičia uhrádzali príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej 

škole stravuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o určení 

príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských 



školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa 

uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských 

jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený 

príspevok  na jedného stravníka: 

z toho: desiata: 0,34 €, obed: 0,80 €, olovrant: 0,23 €. 

 

 

§ 2 ods. 5 b 

 

 Voľnočasové aktivity školy 

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom - začiatočníci, CVČ Svit (lektor AJ) 

Tanečný krúžok- CVČ Svit, ZUŠ Mierová 

Farbičky čarbičky – CVČ Svit  

Logopéd v MŠ – CPPP Poprad celý školský rok 2021/2022. 
 

 Spolupráca s rodičmi 

 

Poradenstvo vo výchovnej oblasti, konzultácie s rodičmi, Vianočná besiedka pre rodičov, 

rodičovské združenia, spolupráca pri organizovaní akcií, brigáda na školskom dvore, zber 

papiera, rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi do základnej školy. Spolupráca bola na veľmi 

dobrej úrovni. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove v školách podieľajú 

 

- Spolupráca s Rodičovským združením pri MŠ Mierová a pri MŠ Školská, 

- Spolupráca s Radou školy pri MŠ Mierová, 

- Spolupráca so ZŠ Mierová a ZŠ Komenského, 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Poprade, 

- Mestská knižnica Svit – pravidelné návštevy 

-  Spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


