
Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2021/2022 

(skrátená verzia) 
 

v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach a školských zariadení 

 

a) Údaje o materskej škole 
 

Názov školy: Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava 

Adresa školy: Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava 

Kontakt za účelom komunikácie: 058/7341893 

Webové sídlo školy: https://www.mskyjevska.sk/ 

E-mailová adresa: ms.kyjevska@roznava.sk 

Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Erika Kelemenová - riaditeľka materskej školy 

Mgr. Eva Škorňová - zástupkyňa riaditeľky 

Riaditeľka školskej jedálne : Zuzana Richnavská 

 
b) Údaje o zriaďovateľovi 
 

Zriaďovateľ: Mesto Rožňava 

Sídlo:  Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Kontakt za účelom komunikácie : 058/7773288 – sekretariát primátora mesta  
058/7773285 – vedúca odboru školstva 

E-mailová adresa: primator@primator.sk 

 

c) Informácie o činnosti rady školy, o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 
 

1. Rada školy 
Rada školy pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava bola ustanovená v zmysle zákona č.596/2003 

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

neskorších predpisov. Rada školy zasadala trikrát v školskom roku. Prerokúvala všetky zásadné otázky 

prevádzky a rozvoja školy na zasadnutiach: 08.09.2021,30.03.2022, 15.06.2022: 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. 

d) uvedeného zákona, za školský rok 2021/2022:  

- hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2021/2022  

- informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022 

- návrhy na počty prijímaných detí a návrhy na počty tried na školský rok 2022/2023 

- o hospodárenie v rámci rozpočtu určeným zriaďovateľom, organizácii materskej školy 

2. Metodické  združenie 

Metodické združenie zriadila riaditeľka materskej školy ako  poradný orgán. Vedením bola poverená 

pedagogická zamestnankyňa Mgr. Henrieta Hliváková. Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci 

materskej školy.  
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3. Pedagogická rada 

Počet zasadnutí a prijaté uznesenia: 

Dátum  Opatrenia  

24.08.2021 Zadelenie zamestnancov do tried, určenie učiteľov špecialistov, časové zadelenie 
učiteľov. 

 Dokumenty: školy, triedy, forma plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania na začiatok  šk. roka 2021/2022. 

 Forma plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Tlačivá pre rodičov, pokyny a informácie k aktuálnej pandemickej situácii. 

26.01. 2022 Hodnotenie výchovno - vzdelávacej činnosti za I. polrok. 

15.03.2022 Informácie o aktuálnych pedagogických materiáloch MŠ. 

 Informácie z pracovnej porady riad. MŠ na MÚ. 

 Pokyny k aktivitám v najbližšom období. 

27.6.2022 Hodnotenie výchovno - vzdelávacej činnosti za II. polrok. 

 Informácie o zápise a počte detí na školský  rok 2022/2023. 

 Pokyny k letnej prevádzke – júl, august 2022. 

 

4. Občianske združenie: Rodičovské združenie pri MŠ Kyjevská 2020/14 Rožňava 

Rodičovské združenie je jedným z kľúčových partnerov materskej školy v oblasti skvalitňovania 

materiálno-technického vybavenia školy. Participuje na tvorbe projektov finančnou spoluúčasťou, 

podáva projekty s cieľom získať dotácie, granty. Rodičovské združenie v spolupráci s materskou školou 

pripravilo projekt „Bicykluje celá škôlka“ na výzvu mesta Rožňava o finančnú dotáciu a samo na ňom 

finančne aj organizačne participovalo. Realizácia projektu sa uskutočnila v mesiaci október 2021.  

Rodičovské združenie podporilo realizáciu cieľov akčného plánu Zeleň a ochrana prírody v rámci 

medzinárodného projektu Zelená škola.  

 

d) Údaje o počte detí 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je celodenná pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. V prevádzke bolo 6  tried 

s počtom detí 135. 

Do základnej školy nastúpilo 42 detí, 2 deti pokračujú v PPV. Štyri deti ukončili dochádzku do materskej 

školy z dôvodu zmeny bydliska (2.,3.a 4. trieda). 

 

stav k 15.09.2021 

Trieda Vekové 
zloženie 

Počet detí 
spolu 

Počet detí, ktoré  
do 15.09.2021 nastúpia  
do ZŠ 

Počet detí s 
PPPV 

Počet detí  
so ŠVVP 

Počet detí 
v hmotnej 
núdzi 

I. 2,5-3 21     

II. 3-5 23     

III. 3-5 23     

IV. 4-5 24     

V. 4-6 22 17 2   

VI. 5-6 22 22 0   

Spolu: 135 39 2 0 0 

 

 

 



 

stav k 30.06.2022 

 

Trieda Vekové 
zloženie 

Počet 
detí 
spolu 

Plánovaný počet 
detí, ktoré do 
15.09.2022 
nastúpia do ZŠ 

Počet detí 
s PPPV 
k 15.09.202
2 

Počet 
detí so 
ŠVVP 

Počet detí 
v hmotnej 
núdzi 

Počet 
vydaných 
osvedčení 

I. 2,5-3 21      

II. 3-5 23      

III. 3-5 23      

IV. 4-5 23      

V. 4-6 22 21 1  1 21 

VI. 5-6 23 21 1   21 

Spolu: 134 42 2 0 1 42 
 

Údaje o počte detí, ktoré nastúpia do ZŠ od 01.09.2022 

Základná škola Počet detí 

Ulica pionierov 4 

ZŠ Zlatá 4 

Akad. J. Hronca 34 

Spolu: 42 

 

e) Údaje o počte zamestnancov materskej školy   

Pedagogickí zamestnanci 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 2 

Samostatní pedagogickí zamestnanci 10 

Začínajúci pedagogickí  zamestnanci 1 

Spolu: 13 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

Technickí 
zamestnanci 

Počet Školská jedáleň Počet 

Upratovačka  3 Riaditeľka ŠJ 1 

Údržbár 1 Hlavná kuchárka 1 

  kuchárka 1 

  pomocná sila 2 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu   pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci 

Pracovné zaradenie Stupeň vzdelania Pracovný úväzok 

zaradenie počet SŠ 4 Rozsah úväzku - 
hodiny 

počet 

SPZ - učiteľ 12 VŠ I. stupeň 2 28 10 

Bez kvalifikácie 1 VŠ II. stupeň 7 23 1 

    14 1 

    19 1 

 



 

Profesijný rozvoj 

Kariérový stupeň Počet Kariérová pozícia Počet 

PZ bez kvalifikácie 1 – do 05/2022 Vedúci PZ 1 

Samostatný PZ 5   PZ špecialista 7 

PZ s I. atestáciou 4 triedny učiteľ 6 

PZ s II. atestáciou 4 vedúci MZ 1 

 

 

 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

Druh 
vzdelávania 

Názov vzdelávania 

aktualizačné Digitálne technológie vo 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti v predprimárnom 
vzdelávaní 

Webová platforma 
Canva 

Preventívne 
psychologické 
poradenstvo pre 
pedagogických 
a odborných 
zamestnancov 

Počet PZ 13 13 13 
 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Mesačné aktivity 

September Máj 

športovo- zábavné dopoludnie v rámci 
Európskeho týždňa športu na školskom dvore 

triedne besiedky k Dňu matiek  

podujatia z príležitosti Dní mesta Rožňava: 
vedomostný kvíz o meste Rožňava, hry 
s legom: Postav z lega svoje mesto, návšteva 
Námestia baníkov 

beseda s policajtom 

hudobné predstavenie Ujo Ľubo 

sférické kino v MŠ 

Október športové dopoludnie na školskom dvore – 
detská atletika 

Slávnostné vystúpenie detí z príležitosti Úcty 
starším – on line formou videonahrávok 

Deň mlieka – triedne aktivity 

ekohry v  dopoludňajších hodinách vystúpenia detí 4. triedy k Dňu mesta, pre 
seniorov v zariadení sociálnych služieb 
v Čučme a v Nadabule 

aktivity k Týždňu zdravej výživy Jún 

December  dopoludnie k Dňu detí 
Výchovný koncert  ZUŠ na radnici privítanie Mikuláša na školskom dvore 

vystúpenie detí k vianociam vo forme 
videonahrávok 

Malá logická  olympiáda 

Január športová olympiáda pre deti materskej školy 

karneval v triedach detí  športové dopoludnie so žiakmi I. stupňa ZŠ 
akad. J. Hronca 

Február Deň otcov – popoludnie s rodičmi na školskom 
dvore vyšetrenie zraku detí 



Marec návšteva Gemerského osvetového strediska v 
Rožňave 

experimenty s vodou z príležitosti Dňa vody výlety do blízkeho okolia – jaskyňa Gombasek, 
kaštieľ Betliar 

prednes detí – školské kolo divadelné predstavenie pre deti 

Apríl rozlúčka predškolákov 

Deň zeme – aktivity na školskom dvore Noc škriatkov  

Cyklické aktivity 

športové dopoludnia – 1x mesačne celá škola 

aktivity zamerané k plneniu akčného plánu Zelenej školy: Zeleň a ochrana prírody /ekohliadky, 
triedenie odpadu, starostlivosť o ovocné stromy a bylinkovú špirálu, zber papiera, výstavka 
fotografií zachytávajúca priebeh aktivít, vzdelávanie v prírodnej učebni 

Výtvarné súťaže: Pramienok, Polícia v našom meste, Zelený svet, Dobšinského rozprávky, Môj 
disneyho svet, Obrázok pre Darinku, Dúhový kolotoč 

 

h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Zelená škola Zameranie smerujúce k vytváraniu správnych návykov a postojov u detí 
k životnému prostrediu pomocou praktických činností v rámci témy: Zeleň 
a ochrana prírody. 

Európsky týždeň športu Prostredníctvom športových aktivít deti vytvárať pozitívny vzťah k pohybu 

Detská atletika Cieľom bolo podporovať zdravý telesný a duševný vývin detí 
prostredníctvom najobľúbenejšej detskej pohybovej aktivity – atletiky. 

Baby basket Basketbal ponúka pravidelnou realizáciou pohybových činností možnosť 
nadobudnúť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športovaniu 

Farbený svet Prípravou výtvarných prác detí sa zabezpečila účasť na celoslovenských 
súťažiach. 

Zdravý chrbátik Prostredníctvom cielených cvičení sa posilňoval oporno-pohybový aparát 
ako prevencia správneho držania tela. 

Mám básničku na jazýčku Zdramatizovanými rozprávkami sa deti prezentovali na:  vystúpeniach pre 
verejnosť. 

Saunovanie v infrasaune nezrealizované 

Regionálna výchova – Moje 
mesto  

Poznávať tradičné remeslá regiónu, práca s prírodným materiálom. 

Adoptuj si kravičku Projekt realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu. Cieľom projektu je 
vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a vypestovať správne 
stravovacie návyky. 

CPPPaP Rožňava Národný projekt - Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších 
zložiek v systéme poradenstva a prevencie: Vytvorenie noriem pre Test 
porozumenia reči. 

 

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 

  V materskej škole sa  nekonala kontrola Štátnou školskou inšpekciou.  

 

j)  Údaje o priestorových podmienkach a materiálno – technických  podmienkach školy 

V školskom roku 2021/2022 bolo zrealizované: 

V spolupráci so zriaďovateľom: nákup školských potrieb pre deti 

nákup čistiacich, kancelárskych potrieb 

materiál na údržbu 

nákup paliva do krovinorezu 



výmena tonerov 

čistenie strechy  pri otvoroch zvodovej rúry 

materiál na vyhotovenie bezbarierového prístupu do 
pavilónu A, na opravu schodov na školskom dvore 

nákup materiálu do lekárničky 

nákup rebríkov 

posypový materiál v zime na chodníky 

výmena vodovodných batérií, oprava splachovačov 

obhliadka stromov na školskom dvore 

úprava priestorov na pohybové aktivity detí 

Zo štátneho rozpočtu  pre 5-6 ročné 
deti: 
 
 

školské potreby pre  5-6 ročné deti 

didaktické pomôcky 

knihy pre predškolákov 

osobný príplatok pre učiteľky v triedach pre  5-6 ročné 
deti, odmeny pre pedagogických zamestnancov 5. a 6. 
triedy 

Občianske združenie pri MŠ mikulášske balíčky pre deti 

spolufinancovanie projektu Bicykluje celá škôlka, Ika 
tika gymnastika, Bezpečne na pieskovisku 

Registračný poplatok Zelená škola 

financovanie realizácie cieľa akčného plánu Zeleň 
a ochrana prírody v rámci Zelenej školy: vyvýšené 
záhony, stromy a kríky, zariadenie do altánku, lavičky 

Sponzorstvo Oprava detského vláčika v átriu 

vyhotovenie meteorologickej stanice 

úprava terénu okolo pieskoviska 

farby na maľovanie priestorov na cvičenie 
 

Návrh na nevyhnutné  opravy v  školskom roku 2022/2023: 

rekonštrukcia zariadení na osobnú hygienu detí: zhoršujúci sa stav zariadenia 

oprava terás na prízemí pred pavilónmi: nespĺňajú bezpečnostné podmienky (uvoľňujúce 
dlaždice, nestabilné zábradlie) 

oprava vstupnej brány: nevyhovujúci rozmer brány pre dodávateľské služby 

maľovanie chodieb- vonkajšie, vnútorné schodiská 

Zakúpiť uzamykateľný nábytok do riaditeľne a skrine na osobné veci pre pedagogických 
zamestnancov. 

 

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

     SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Pedagogický proces: 
- úspešné plnenie výkonových štandardov 

a rozvíjanie kompetencií u detí 
prostredníctvom ŠKVP Slniečko 

- kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ  
- inovačné metódy vzdelávania 
- zapojenie sa do projektu Zelená škola 
- pravidelné športové aktivity 

Pedagogický proces:  
- absencia asistentov učiteľov, 

odborných zamestnancov - 
logopéd 

- zle rozvinutá rečová zložka prejavu 
detí 

 Kompetencie ľudí (personálne riadenie) 



- škola v prírode v prípade vhodných 
podmienok  

- predplavecká príprava detí 
- aktivity smerujúce k otvorenej škole 

Kompetencie ľudí (personálne riadenie):  
- kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov   
- pravidelná účasť na vzdelávaniach,  
- ochota pracovníkov školy ku zmenám  
- pozitívna klíma školy  

Financie, materiálno-technické zázemie interiér:  
- estetické prostredie tried,    
- vybavenie IKT – PC, tlačiarne, 

interaktívne tabule v každej triede  
- priestory na pohybové aktivity detí 
- priestory na saunovanie v infrasaune 

              exteriér:  
- priestranný školský dvor prispôsobený na 

zážitkové a praktické činností detí  
- vybavenie šk. dvora hrovými prvkami, 

prírodnou učebňou 
Marketing školy: 

- existujúce tradičné aktivity školy spolu s 
rodičmi - dobrá spolupráca s rodičmi, so 
ZŠ, inými subjektmi  

- web sídlo MŠ  
- úspešnosť v projektoch 

- nedostatočné finančné 
ohodnotenie pedagogických a 
prevádzkových zamestnancov  

Financie, materiálno-technické zázemie 
interiér:  

- nevyhovujúci stav terás pred 
pavilónmi 

- opotrebované priestory 
a zariadenie na osobnú hygienu  

- korozujúce oplotenie 
a nevyhovujúca vstupná brána 

- nevyhovujúce teplotné podmienky 
v triedach na poschodí v letnom 
období 

 
 

Príležitosti  Ohrozenia  

- záujem rodičov o činnosť v materskej 
škole a o spoločné aktivity na báze 
partnerstva 

- informovanosť prostredníctvom médií 
- záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie 
- využívanie inovačných metód, 

didaktických, elektronických pomôcok, 
internetu 

- tvorba projektov pre finančné 
skvalitnenie chodu MŠ 

- podpora zo strany sponzorov 
- finančná podpora od zriaďovateľa 

- zhoršujúci sa stav hygienických 
zariadení pre deti 

- nedostatok finančných 
prostriedkov  

 

2.  

a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   V školskom roku 2021/2022 v materskej škole neboli deti so ŠVVP. 

b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva 

Údaje o počte detí, ktoré od 1.9.2022 budú navštevovať materskú školu 

Celkový počet prijatých žiadostí  63  

Počet vydaných rozhodnutí o 
prijatí 

44  



Počet vydaných rozhodnutí o 
neprijatí 

19 neprijaté deti nastúpili do inej MŠ, tri deti neumiestnili 
v žiadnej MŠ 

Zadelenie detí do jednotlivých tried v školskom roku 2022/2023 

trieda /2-3 ročné deti/ 19  

trieda /3-4 ročné deti/ 23  

trieda /3-4 ročné deti/ 23  

trieda /4-5 ročné deti/ 23  

trieda /4-6 ročné deti/ 23 2 deti PPPV, 1 dieťa oslobodené od dochádzky do MŠ 
s individuálnym vzdelávaním, 1 dieťa so statusom 
odídenca 

trieda /5-6 ročné deti/ 22  

Počet detí spolu:  133  

 

   3. 
 
a) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti 

 
 Finančné zabezpečenie školy bolo v súlade s platnou legislatívou: 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 5 – 6 ročné deti. 

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením od 
rodičov  (v zmysle VZM mesta Rožňava). 

Finančné prostriedky od rodičov do finančného fondu Rodičovského združenia pri MŠ Kyjevská.   

Iné finančné prostriedky /z 2% dane z príjmov FO, PO/.  

Zriaďovateľ školy Mesto Rožňava poskytol z vlastných finančných prostriedkov prostriedky na 
úpravu priestorov na pohybové aktivity detí. 

Finančné prostriedky Zriaďovateľ školy Mesto Rožňava poskytol z vlastných finančných 
prostriedkov dotáciu na podujatie: Bicykluje celá škôlka. 

Nadácia Tesco – projekt Bezpečne na pieskovisku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. E. Kelemenová, riaditeľka MŠ 
 
V Rožňave, 04.10.2022 


