
      

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok 
 

 
 

Podľa vyhlášky Ministerstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení, Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 060 01 predkladá: 

 

Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2014/2015 
 

§ 2. odst. 1 a 

Základné identifikačné údaje: 

 
1. Názov školy:  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

Samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

s účinnosťou od 1. apríla 2002 

2. Adresa školy:  Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok 

3. Telefón:  052/456 87 24, ŠJ – 456 87 25, PaM – 456 87 26, 0917 345 953 

4. Mail:  mskuzmanyhokk@centrum.sk www.mskuzmanyhokk.edupage.sk 

5. Zriaďovateľ:  Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, Kežmarok 

6. Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľ: Zuzana Mazúchová, štatutárny zástupca školy s právnou 

subjektivitou 

Zástupkyňa: Eva Trunkatová 

Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová 

7. Údaje o Rade školy 

Predseda:    Martina Polomčáková 

Pedagogický zamestnanec:  Eva Nadányiová 

Ostatní zamestnanci:  Janka Smoleňová 

Zástupcovia rodičov:  Janka Barnášová 

     PhDr. Ján Husák 

     Ing. Judita Uličná 

 



     PaedDr. Daniela Koreňová 

Zástupcovia zriaďovateľa:  Ing. Renáta Kroková 

     Ing. Eleonóra Levická 

     MUDr. Ján Hencel 

     Ing. Vojtech Wágner 

Členovia Rady školy sa v školskom roku 2014/2015 stretli 2 krát a riešili aktuálne potreby 

chodu školy. Na zasadnutia pravidelne prizývali riaditeľku školy. 

 

8. Údaje o Metodickom združení školy: 

V škole aktívne pracovalo Metodické združenie, ktoré tvorilo 17 členov – pedagógov. 

 

  Predseda:  Mgr. Sylvia Pavligová 

  Podpredseda:  Veronika Vasilková 

Hlavným cieľom MZ bolo neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním 

inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických 

podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja učiteliek, zavádzanie inovatívnych prístupov, 

zlepšenie kooperácie a vzťahov medzi učiteľkami, riešenie výchovno-vzdelávacích 

problémov s kompetentnými orgánmi, zvyšovanie imidžu materskej školy. 

Členovia MZ sa v minulom školskom roku stretávali pravidelne podľa Plánu práce MZ. 

Uskutočňovali sa tvorivé dielne k Vianociam, Rodičovské združenie pre rodičov 

predškolákov spojené s diskusiou s prizvanými hosťami: riaditeľmi ZŠ v meste, učiteľkami 

z 1. ročníkov ZŠ (v rámci spolupráce s triedami) s logopédom a s psychologičkou z CPPPaP 

v Kežmarku, pred zápisom detí do ZŠ. 

Učiteľky si na zasadnutiach MZ odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti, kolegyne priebežne 

informovali o absolvovaných vzdelávaniach podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania a riešili 

aktuálne pedagogické problémy. Priebežné oboznamovanie sa s novým Štátnym vzdelávacím 

programom pre materské školy vydaným MŠ SR, aktuálnymi informáciami o dianí ohľadom 

tvorby Školských vzdelávacích programov v nasledujúcom školskom roku, Pilotnej fázy, 

Metodík k prierezovým témam v MŠ. 

 

 

§ 2. odst. 1 b 

Údaje o počte žiakov: 

Počet tried: 8 

Počet detí: 160 (k 15.9.2014) 

 167 (k 30.6.2015) 

 



§ 2. odst. 1 c 

Počet detí prijatých do 1. ročníka ZŠ: 45 

Odklad školskej dochádzky:  2 deti – na základe odporúčania CPPPaP 

 

§ 2. odst. 1 d 

Výsledky hodnotenia VVP na základe analýzy 

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho 

programu Škola šťastných detí, ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 0. Súčasťou ŠkVP sú projekty Bezpečná škôlka, Adamko hravo zdravo, 

Pohybový program, Zdravá škola, Tajomstvá prírody a Digitálny svet, ktorými bola 

výchovno-vzdelávacia činnosť dopĺňaná a obohacovaná. Pri plánovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu sme sa opierali aj o PVaV a zásobník edukačných aktivít, hier 

a nápadov Dieťa a svet, Metodické príručky Škôlka hrou - LETO, ZIMA,  z projektu 

EDULAB (námety interaktívnych aktivít pre MŠ). Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacieho 

procesu si učiteľky vyberali zo Školského vzdelávacieho programu, ktoré rozpracovávali do 

týždenných plánov výchovno-vzdelávacej činnosti a plnili formou frontálnych, skupinových, 

prípadne individuálnych edukačných aktivít a hier v jednotlivých denných činnostiach. 

Pracovali sme podľa vypracovaného plánu práce školy, v ktorom boli zakomponované POP 

MŠ SR. 

 

 

§ 2. odst. 1 e 

Učebné plány uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese 

 
Základným dokumentom pre Materskú školu je od 1.9.2008 ISCED 0 – Štátny vzdelávací 

program. Učiteľky pri svojej práci využívali metodickú príručku MŠ SR Krok za krokom ako 

alternatívnu metodickú príručku pre učiteľky MŠ, metodickú príručku Edukačnými hrami 

spoznávame svet, Program výchovy a vzdelávania pre Materské školy a Rozvíjajúci program 

výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou v materských školách, ako 

podporný program k programu výchovy a vzdelávania v MŠ, metodické príručky Škôlka hrou 

– LETO, ZIMA a s elektronickým portálom PLANÉTA VEDOMOSTÍ. Učebné plány sú 

súčasťou vytvoreného Školského vzdelávacieho programu Škola šťastných detí. 

 

 

§ 2. odst. 1 g 

Zamestnanci 
Pedagogickí zamestnanci:  17 prepočítaný 16,5 

Prevádzkoví zamestnanci MŠ: 6 prepočítaný 4,5  

Prevádzkoví zamestnanci ŠJ: 4 

THP pracovník:   1 úväzok  0,25 



 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, podľa 

nadobudnutého vzdelania v zmysle vyhlášky MŠ VVaŠ SR č.366/2010 Z. z., v ktorom sa 

mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č.170/2010 Z. z.. 

Zo 17 členného pedagogického kolektívu boli 3 učiteľky s VŠ    1. Stupňa, ostatní 

pedagogickí zamestnanci – absolventi strednej pedagogickej školy. 

 

 

§ 2. odst. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 
 

Kontinuálne vzdelávanie:  

Funkčné vzdelávanie – Mazúchová 

Prípravné atestačné vzdelávanie – Bc. Backárová 

Aktualizačné vzdelávanie  -  AMV Projekt:  Andrášová, Mazúchová 

- Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom 

a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní:  Bc. 

Backárová, Frankovská, Mgr. Pavligová, Pjataková 

 

     

Priebežné vzdelávanie:  - EDULAB Metodický deň – Dlugošová, Frankovská, Šoltýsová    

                        

Individuálne vzdelávanie: - DIGISKOLA Projekt – Frankovská, Mgr. Pavligová   

- Rada SPV – Poprad ( november) – Bc. Backárová 

- Celoslovenský snem SPV – Šaľa (apríl) – Bc. Backárová,    

Mazúchová, Pjataková 

- DIGISKOLA – Tvorba ŠkVP – Mgr. Pavligová 

- WORK SHOP – Práca s digitálnymi pomôckami – Dlugošová, 

Šoltýsová 

- Integratívny prístup k hudobnej hre – Frankovská, Gurová, 

Hebrová, Mazúchová, Nadanyiová, Šoltýsová 

  

 

 

§ 2. odst. 1 i 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Program kultúrnych a spoločenských aktivít bol počas školského roka bohatý a pestrý tak, ako 

každý rok. 

 

SEPTEMBER: Slávnostné otvorenie školského roka 

   CIRKUS V MESTE – pozorovanie exotických zvierat 



   S KAMARÁTKOU PESNIČKOU – Hudobné predstavenie – p. Juhás 

S Adamkom v meste – Drevený artikulárny kostol, Evanjelický kostol - 

exkurzia 

Nadviazanie spolupráce s 1. ročníkmi ZŠ s MŠ Sv. Kríža – 2 triedy 

Oboznámenie detí s exteriérom Mestskej knižnice  

 

OKTÓBER:  Zapojenie sa do súťaže s Tami Kežmarok – DRÁČIK RECYKLÁČIK 

Športovo-turistické vychádzky – JESEŇ 

   Jesenná brigáda – hrabanie lístia na školskom dvore 

   Divadlo na doske – VLÁČIK 

   Púšťanie šarkanov – ŠARKANIÁDA 

   NA TRHOVISKU – poznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny 

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY – zeleninové pochúťky, ovocné šaláty 

   Výstavná sieň Barónka – PRÍRODA V KEŽMARSKOM REGIÓNE 

   Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí pre starých rodičov 

   Deň jablka v MŠ 

 

NOVEMBER:  Divadlo Babadlo – ŠKAREDÉ KÁČATKO 

Týždeň zdravej výživy v MŠ – netradičné raňajky 

   Bábkové divadlo Spod Spišského hradu – DRAČIE PYTAČKY 

   

DECEMBER:  MIKULÁŠ v MŠ, fotenie 

   Vianočné tvorivé dielne  

   Výstava vo výstavnej sieni Barónka – VIANOCE POD TATRAMI 

   Deň otvorených dverí v ZŠ Grundshule Hradné námestie 

   Vianoce v Hotelovej akadémii 

   Vystúpenie – KEŽMARSKÉ VIANOČNÉ TRHY 

   KOLEDOVANIE u pána primátora – príspevok do KTV 

 

JANUÁR: Rodičovské združenie pred zápisom detí do 1. ročníka ZŠ s prizvanými 

hosťami 

 OTVORENÁ HODINA v ZŠ Dr. Fischera pred zápisom do 1. ročníka 

 Turistické vychádzky - ZIMA  

  

FEBRUÁR:  Projekt dentálnej hygieny - DENTAL ALARM 

   KARNEVAL v MŠ s ujom Janom, fotenie 

 

MAREC:  Návšteva Mestskej knižnice 

Výstava marionet s divadelným predstavením v Barónke – O MÚDREJ 

PRINCEZNEJ 

   Výstava v Kežmarskom múzeu – HRAČKY 20. STOROČIA 

   Športové podujatie – DETI NA BASKETBAL – mestská športová hala 

   Pesničkové divadlo s ujom Ľubom – ČERVENÁ ČIAPOČKA 

   Predstavenie detí z MŠ Možiarska v ZUŠ Cígera – PETER A VLK 

Majstrovstvá okresu Kežmarok v zjazdovom lyžovaní, Bachledova 

dolina – 3 deti 

ZDRAVÉ JOGURTY – ochutnávka novej receptúry jogurtov 

z Kežmarskej mliekarne TAMI v jedálni MŠ 

Malý recitátorík – triedne kolá 

Malý recitátorík – školské kolo 



   Malý recitátorík, okresné kolo Lýceum – 2x1. miesto, 1x3. miesto 

   Lýceum – exkurzia v historickej knižnici 

   Divadlo Cililing – O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI 

   Natáčanie programu do KTV – VEĽKONOČNÉ PÁSMO 

LOGO MŠ – maľovanie na steny vonkajších schodiští vo všetkých    

troch blokoch budovy v spolupráci so študentami SUŠ v Kežmarku 

 

APRÍL:  Divadlo Babadlo – AKO PSÍČEK A MAČIČKA... 

   Športovo - turistické vzchádzky - JAR 

   Jarné upratovanie školského dvora 

   Zdravotnícka súťaž v MŠ Možiarska – EVIČKA NÁM OCHORELA 

 

MÁJ:   Ukážka HaZZ na školskom dvore 

   Deň matiek v MŠ 

   Deň mlieka v MŠ v spolupráci s Tami Kežmarok 

MLIEČNA SHOW – vystúpenie detí na  javisku pri radnici, oslavy 10. 

výročia projektu ŠKOLSKÉ MLIEKO 

Divadlo Slniečko – NA PRECHÁDZKE S UJOM RADOM 

NEMAJ STRACH ZO PSA! 

JARNÉ VTÁČA – prehliadka folklórnych skupín detí z MŠ v MsKS 

Turistické vychádzky – LETO 

Fotenie v MŠ – p. Pajonková 

   Detská olympiáda – školské kolá 

POĽOVNÍCI V MŠ – prehliadka preperovaných zvierat a žívých 

poľovníckych psov (rôzne druhy plemien) 

Školský výlet s rodičmi predškolákov – SKALNATÉ PLESO 

    

JÚN:   MDD v MŠ – DEŃ DETSKEJ RADOSTI, športové dopoludnie 

Rozprávka v Kežmarskom hrade – ŽENSKÝ VTIP 

NAFUKOVACIA ŠMÝKAČKA v MŠ 

DEŇ DETÍ V CVČ 

Deň otvorených dverí – návšteva MsÚ, Mestskej polície 

XXIX. ročník Olympiády detí mesta Kežmarok v ľahkoatletickom 

trojboji – zisk 1. Miesta z pomedzi všetkých MŠ v meste, výhra 

Putovného pohára primátora mesta 

ŠKOLSKÝ VÝLET – Kaštieľ Strážky 

Hudobné predstavenie s pesničkami – SMEJKO A TANCULIENKA 

KRESLÍM, KRESLÍM, MAĽUJEM...- kreslenie na panely futbalového 

štadióna 

   Letná turistická vychádzka - Výlety mladších oddelení  

   Rozlúčka s MŠ – s rodičmi, krst DVD 

   Rozlúčka absolventov MŠ na školskom dvore 

   Slávnostné inštalovanie TABLA do výkladu 

KDE BOLO, TAM BOLO... – prehliadka detských divadelných 

predstavení - Cintorínska MŠ 

ROZLÚČKOVÁ DISKOTÉKA s ujom Janom 

 

 

 



Priebežne počas celého roka sme sa zapájali do výtvarných súťaží a iných súťaží podľa 

ponuky: 

PRAMIENOK – 4 práce 

VRÁŤME KNIHY DO ŠKOL – abcknihy.sk (priebežne) 

TENTO STROM SA MI  PÁČI  - 11 prác 

ZELENÝ SVET - 6  prác 

KAUFLAND – JEDLO SLOVENSKA – 1 práca 

KRÁSA UKRYTÁ V ROZPRÁVKACH (indické rozprávky) -  2 práce 

KEĎ BUDEM VEĽKÝ, BUDEM ZÁCHRANÁROM – 3 práce  a zisk 2. miesta: Jessica 

Kubaská 

VESMÍR OČAMI DETÍ - 3 práce  

SVET OKOLO NÁS - 5 prác 

V priebehu októbra 2014 – mája 2015 – súťaž s TAMI Kežmarok – bez výhry. 

 

Spolupráca s verejnosťou 

 

Logopédia: p. Mgr. Bednarčíková, p. uč. prípravného logopedického ročníka zo ZŠ Nižná 

Brána, ktorá pravidelne v dvojtýždňových intervaloch navštevovala MŠ v popoludňajších 

hodinách a venovala sa deťom aj za prítomnosti ich rodičov 

Spolupráca s CVČ Kežmarok: účasť na aktivitách usporiadaných CVČ 

Spolupráca so ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok – Tanečný odbor: prípravný ročník 

tanečného odboru ZUŠ navštevovalo 30 detí 

Spolupráca s Mgr. Igorom Vaverčákom: individuálna účasť detí na kurze pred plaveckej 

prípravy (podľa záujmu rodičov) 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu: škola aktívne spolupracuje s touto spoločnosťou 

v rámci plánu práce. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných a spoločenských podujatí, 

vzdelávacích programov podľa ponuky 

Spolupráca s MŠ Možiarska: deti aj tento školský rok reprezentovali našu školu v súťaži so 

zdravotnou tematikou – Evička nám ochorela, organizovanou MŠ Možiarska v spolupráci so 

štátnym hygienickým ústavom a Slovenským červeným krížom Poprad – zúčastnili sa 3 deti. 

Deti sa tiež zúčastnili hudobno-divadelného predstavenia PETER A VLK v koncertnej sále 

ZUŠ Antona Cígera, v naštudovaní detí z tejto MŠ, pod vedením p. uč. Mgr. Abtovej. 

Spolupráca so ZŠ s MŠ sv. Kríža: škola má dlhoročnú spoluprácu s učiteľmi 1. ročníkov. 

Pracujú podľa Plánu spolupráce ZŠ s MŠ, ktorý je súčasťou Plánu práce školy. Pravidelné 

návštevy učiteliek a detí vedie k zdokonaleniu prípravy detí predškolského veku na vstup do 

1. ročníka ZŠ (2 triedy) 

Spolupráca s Mestskou knižnicou: aj v tomto školskom roku deti navštívili knižnicu pri 

príležitosti Mesiaca knihy, kde si deti mali možnosť vypočuť prednášku o knihách, ich 

vzniku, správnym zaobchádzaním s knihami, čítaním rôznych druhov kníh, exkurziou po 

mestskej knižnici a oboznámením sa s jej priestormi 

Spolupráca s Hradnou ZŠ: jedna trieda najstaršieho oddelenia sa zúčastnila na dni 

otvorených dverí v tejto ZŠ – TVORIVÉ DIELNE VIANOCE 

Spolupráca s CPPPaP v Kežmarku: s touto inštitúciou sme spolupracovali v rámci 

odbornej, poradenskej, metodickej a informačnej pomoci pre učiteľov a rodičov v oblasti 

výchovy, vzdelávania, osobnostného vývinu detí , posúdenia školskej spôsobilosti pred 

vstupom do základnej školy 

Spolupráca s MŠ Cintoríska: deti sa zúčastnili na aktivitách usporiadaných touto MŠ: Jarné 

vtáča – prehliadka detských talentov v oblasti folklóru, Kde bolo, tam bolo – prehliadka 

detských divadielok 



Spolupráca s MsKs: jedna trieda detí najstaršieho oddelenia prispela číslom do kultúrneho 

programu pri príležitosti KEŽMARSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV, deti z viacerých tried 

prispeli svojimi číslami do programu osláv 10.VÝROČIA PROJEKTU ŠKOLSKÉ MLIEKO 

Spolupráca s MŠ Severná: účasť detí na športovom podujatí – OLYMPIÁDA DETÍ 

MESTA KEŽMAROK a sprievodnej akcii KRESLÍM, KRESLÍM, MAĽUJEM... 

Spolupráca so SUŠ v Kežmarku: zobrazenie loga MŠ na steny vo vonkajších schodištiach 

všetkých blokov budovy 

 

 

§ 2. odst. 1 j 

Projekty: 
Materská škola bola od roku 1994 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. 

Plnila tak úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola. Projekt Zdravej školy je aj súčasťou 

nášho Školského vzdelávacieho programu. 
Od školského roku 2007/2008 sme boli zapojení do celoslovenského projektu podpory 

zdravého života detí – Adamko hravo zdravo, garantovaného Úradom verejného 

zdravotníctva Poprad a odporúčaného MŠ SR. Projekt je tiež zakomponovaný do nášho 

ŠkVP. 

ŠJ pri MŠ je zapojená do spoločenských programov Školské mlieko a Školské ovocie. 

Efektom všetkých týchto projektov je ochrana zdravia detí a prevencia voči chorobám, vedú 

k zdravému životnému štýlu a tiež k ochrane životného prostredia a bezpečnosti na cestách. 

V rámci Školského vzdelávacieho programu máme vypracovaný Projekt environmentálnych 

aktivít – Tajomstvá prírody, Pohybový program MŠ, Bezpečná škôlka, Digitálny svet 

a Zdravá škola – Adamko hravo zdravo. 

Zapojili sme sa do projektu DENTAL ALARM. 

Zapojili sme sa do súťaže s Tatranskou mliekarňou TAMI Kežmarok zbieraním viečok 

z mliečnych výrobkov počas mesiacov október 2014 – máj 2015. Nezískali sme žiadne 

ocenenie. 

Škola sa opäť zapojila do projektu DIGI ŠKOLA – druhá výzva, čím sme pre školu získali 2. 

digitálny set učebných pomôcok – Interaktívnu tabuľu, farebnú tlačiareň a notebook, do 

projektu EDULAB, zisk dvoch metodických príručiek – LETO, ZIMA s námetmi edukačných 

aktivít pri práci s Interaktívnou tabuľou. 

 

§ 2. odst. 1 k 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou 

inšpekciou 
 

V školskom roku 2014/2015 nebola v MŠ návšteva zo ŠŠI. 

Komplexná inšpekcia – 5.-8.10.2009, následná inšpekcia – 11.1.2011 

  

Závery:  
Všetky odporúčania udelené komplexnou inšpekciou v dňoch 5.-8.2009 boli splnené  

 

 



§ 2. odst. 1 l 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Psychohygienické podmienky: sú na veľmi dobrej úrovni 

Exteriér: Sme sídlisková škola pavilónového typu. Medzi silné stránky patrí jej umiestnenie 

v strede sídliska, čo je pre rodičov výhodné. Školský dvor je pre tak veľký počet detí svojou 

rozlohou nepostačujúci. Deti ho pri pobyte vonku využívajú na etapy. Detské ihrisko je 

vybavené kolotočom, pružinovými hojdačkami, dvojmiestnymi a štvormiestnymi 

prevažovačkami, domčekovou hracou zostavou, šmýkačkami, lezeckými zostavami 

a pohyblivým mostom. V oddychovej časti sú lavičky, pieskovisko a terasy. K školskému 

dvoru patrí aj z časti zrekonštruované detské dopravné ihrisko, kde si deti majú možnosť 

rozvíjať jazdecké zručnosti na odrážadlách, kolobežkách, autíčkach a trojkolkách, vzájomne 

sa rešpektovať ako účastníci cestnej premávky. Zároveň si tak osvojujú základy bezpečnosti 

cestnej premávky ako súčasť projektu Bezpečná škôlka. K exteriéru MŠ patria aj dve átriá, 

ktoré tiež slúžia deťom na relax a aktívny odpočinok pri pobyte vonku. Uzavretý priestor 

poskytuje deťom súkromie a možnosť venovať sa kreatívnym činnostiam v pieskovisku, alebo 

kresliacim činnostiam pri stolíkoch s lavičkami. Pobyt detí v priestoroch átrií bol v tomto 

školskom roku obmedzený, pre ich zrekonštruovanie a zatrávnenie.   

Interiér: Budova školy je účelovo postavená na prevádzku 6 tried v troch pavilónoch so 

samostatnými vchodmi. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie svojich detí v našom 

zariadení bola  zriadená ďalšia trieda z časti jedálne a tiež z nevyužitých priestorov bývalej 

kancelárie vedúcej detských jaslí a príslušnej izolačky. Na prízemí bolo prevádzkovaných 5 

tried s príslušnými priestormi, ďalšie tri triedy sú umiestnené na poschodí a s prízemím ich 

spájajú vnútorné a vonkajšie schodištia. V priestoroch prízemia sú miestnosti pre 

prevádzkových zamestnancov s príslušenstvom, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi, 

účelové priestory pre personál, práčovňa so sušiarňou, riaditeľňa, zborovňa,  kancelária pre 

pracovníčku PaM a sklady. 

ŠJ: Je súčasťou školy, v ktorej priestoroch sa nachádza priestor na stolovanie detí 

a personálu, kuchyňa, sklady a šatne. Kuchyňa je vybavená podľa noriem EÚ. Počas 

školského roka bola priebežne dovybavená druhým varným kotlom, konvektomatom 

a profesionálnym kuchynským robotom s príslušenstvom, rôznym kuchynským náradím, 

jedálenským servisom, nádobami a pomôckami. 

Vybavenie: Škola je dobre vybavená modernými učebnými pomôckami, detskou a odbornou 

literatúrou, športovým náradím a náčiním, didaktickými pomôckami, piatimi interaktívnymi 

tabuľami a modernými digitálnymi pomôckami ako sú mikroskop, kamera, mikrofón, 

hovoriace štipce, digitálne hračky BEE BOT, a tiež materiálom, náradím, strojmi a prístrojmi, 

ktoré sa snažíme každoročne dopĺňať. Zastrešené a zasklené terasy nad vchodmi sú využívané 

ako telocvične a pri pobyte vonku v nepriaznivom počasí na pohybové aktivity detí.  

Hygienická stránka: Škola spĺňa všetky hygienické požiadavky na prevádzku, všetky 

priestory sú vymaľované, priebežne podľa možností udržiavané. Má samostatný 

termoregulačný systém vykurovania. Kompletne na celej budove školy sú vymenené okná 

a vonkajšie vchodové dvere za plastové. 

Bezpečnostný systém: Škola je poistená proti živelným pohromám a krádeži, zamestnanci 

a deti proti úrazom poisťovňou Generali. Pravidelne aj v tomto roku boli vykonané revízie 

elektrických zariadení, výťahu a hasiacich prístrojov. 

Dňa 28.5.2015 bola po rekonštrukcii budova MŠ skolaudovaná a odovzdaná do užívania. 

 

 



2. odst. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie školy 

 

 

 
1. Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu:   288 409,82 €  

2. Dotácie – Projekt:             970,00 € 

3. Príspevky na čiastočnú úhradu spojenú  

s hmotným zabezpečením školy:     26 212,32 €   

4. Príjem za odpad:                   39,00 € 

5. Iné finančné prostriedky 

Preplatky energie:             22,18 € 

 

§ 2. odst. 1 n 

Cieľ školy vyplývajúci z koncepčného zámeru na školský rok 2014/2015 
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2014/2015 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

Strategický dlhodobý cieľ, ktorý sme si stanovili a plnili v školskom roku bol zameraný na: 

 - zdravý životný štýl, na vytvorenie dobrej sociálnej klímy školy 

 - na plnenie Školského vzdelávacieho programu 

- vytvorenie optimálnych a variabilných podmienok všetkým skupinám detí na 

dosiahnutie kľúčových kompetencií potrebných pre školské vzdelávanie  a na život 

v spoločnosti 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi bolo zamerané na plnenie tohto cieľa vo 

všetkých činnostiach a aktivitách. 

Pokračovali sme v osvedčených výchovno-vzdelávacích postupoch podporujúcich 

humanizáciu výchovy a psychohygienu detí – prepojenosť s cieľmi projektu Zdravá škola. 

Veľkú pozornosť sme venovali rozvíjaniu podporných výchovno-vzdelávacích projektov 

v spolupráci s mestom, CPPPaP, ZŠ, ZUŠ, CVČ a ďalšími inštitúciami. 

 

Plnenie dominantných cieľov 
Priaznivou sociálno-emocionálnou klímou, psychohygienou denného poriadku, striedaním 

aktivizujúcich a relaxačných činností, dostatočným pohybom, zabezpečením pitného režimu, 

vychádzkami do prírody a rôznymi inými aktivitami plníme úlohy nášho Školského 

vzdelávacieho programu. V rámci učebných osnov máme rozpracovaný Plán pohybových 

aktivít, Zdravú školu, Tajomstvá prírody, Bezpečná škôlka a Digitálny svet. Zdravotná 

výchova bola prezentovaná nástenkami pre deti a rodičov. Nástenky boli tematicky zhodné 

s ročným plánom práce, zameraným na zdravý životný štýl a prosociálne správanie detí. 

Všetky aktivity v škole boli spestrené podávaním ovocných a zeleninových šalátov. V apríli 

sa zúčastnilo trojčlenné družstvo detí okresnej  zdravotníckej súťaže Evička nám ochorela pod 

vedením p. učiteľky Gurovej. Týždeň zdravej výživy bol spojený s programom detí na tému 

ovocie a zelenina,  následnou ochutnávkou rôznych druhov ovocia a zeleniny prostredníctvom 



švédskych stolov pripravených v ŠJ pani kuchárkami. Deti mali možnosť ochutnávať 

a konzumovať zdravé potraviny podľa vlastnej chuti a výberu. Pitný režim bol pravidelne 

zabezpečovaný ŠJ – rôzne druhy ovocných a zeleninových nápojov bez konzervantov 

a umelých príchutí a farbív. Uprednostňujeme nápoje zo 100% štiav, stolová voda a pitná 

voda z vodovodu. Deň mlieka sme si pripomenuli MLIEČNOU SHOW v meste, ale aj v MŠ 

s mladšími oddeleniami detí súťaživými aktivitami v ŠJ, spojený s ochutnávkou mliečnych 

výrobkov, ktoré sponzorsky zabezpečila Tatranská mliekareň TAMI v Kežmarku. 

Pracovníčky ŠJ pripravili v priebehu roka deťom týždne: mliečnej výživy, týždeň rýb 

a zeleninovo-hydinovej zdravej výživy. V rámci rozpracovaného projektu Plán 

environmentálnych aktivít sme sa spolu s deťmi starali o stromčeky v školskej záhrade, 

o čistotu a poriadok na školskom dvore – jesenné hrabanie lístia, jarné hrabanie suchej trávy 

a zbieraním odpadkov, tiež sa vo všetkých triedach uskutočnili pokusy s klíčením 

a pestovaním rastlín, pričom si deti utvárali trvalý návyk k starostlivosti o tieto samo 

vypestované rastliny. V závere školského roka sa deti mladších oddelení zúčastnili školského 

výletu do okolitej prírody, ktorý bol tiež spojený so športovými a turisticko-brannými 

prvkami. Deti starších oddelení navštívili Kaštieľ v Strážkach, kde sa prostredníctvom 

rozprávky oboznámili s históriou tohto kaštieľa. Po prehliadke nasledovali hry v prírode, 

pohybové a environmentálne aktivity v parku. Jedna trieda z najstaršieho oddelenia detí mala 

možnosť navštíviť Skalnaté Pleso – výlet organizovaný v spolupráci s rodičmi, ktorý bol 

súčasne rozlúčkou detí s MŠ. 

 

 

 

§ 2. odst. 1 o 

Úspechy a nedostatky 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- veľmi dobrá príprava detí na vstup do ZŠ 

- vo výchovno-vzdelávacom procese, kde sa využíva priame pozorovanie a zážitkové učenie 

s aplikáciou edukačných hier a aktivít 

- v edukačnej činnosti v oblasti plánovania jednotlivých výchovno-vzdelávacích zložiek 

a didaktických aktivít so zameraním na individuálne osobitosti detí, pričom deti majú 

poznatky na elementárnej úrovni 

- v estetickej výchove so zameraním na podporu nadaných detí vo výtvarnom a hudobno-

pohybovom prejave 

- v oblasti podpory zdravia plnením projektov, uskutočňovaním rôznych aktivít, podujatí pre 

deti a rodičov so zameraním na zdravý životný štýl 

- v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti – úspechy a ocenenia v športových súťažiach medzi MŠ 

v rámci mesta Kežmarok, získanie pohára primátora mesta za 1. miesto za výkony Olympiády 

detí mesta Kežmarok 

- pravidelná účasť detí v medzinárodných výtvarných súťažiach a výtvarných súťažiach 

v rámci Slovenska 

- v spolupráci so ZUŠ Petržalská sme zabezpečili pre naše deti prípravný ročník tanečno-

pohybovej výchovy 

- zabezpečili sme tvorivý prístup v edukácii priebežným vzdelávaním a samo vzdelávaním 

pedagógov 

- v oblasti materiálno-technického vybavenia – vybavenie školy ďalším didaktickým 

materiálom a novými druhmi výtvarných a pracovných materiálov, exteriérové tabule na 



kreslenie,  hračkami, učebnými pomôckami, kreatívnymi hrami, 2.digitálnym setom pomôcok 

(interaktívna tabuľa, farebná tlačiareň, notebook) zapojením sa do druhej výzvy projektu 

DIGI ŠKOLA, získanie metodických príručiek - Škôlka hrou zapojením sa do projektu 

EDULAB, doplnené nové kryty na radiátoroch, zrkadlá, a poličky do umyvárok,  

predeľovacie steny do toaliet. V minulom školskom roku sme vynovili školskú práčovňu, 

zainvestovali  sme do mangľa a parného generátora, pretože staré zariadenia boli nefunkčné. 

Príjmy z 2% daní získaných od rodičov a zamestnancov školy, boli použité na zakúpenie 

šatňových lavičiek. Od rodičov sme počas roka získali rôzne sponzorské dary, ako napr. 

automatická práčka od firmy WHIRPOOL, koberec do šatne v oddelení B dolu.  

 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- uplatňovať vo zvýšenej miere aktivizujúce metódy a formy práce 

- klásť väčší dôraz na rozvoj predčitateľskej gramotnosti aj v mladších oddeleniach detí - 

primerane veku a individuálnym možnostiam detí 

- klásť dôraz na sebahodnotenie detí, priestor na sebarealizáciu vlastných nápadov a riešení 

- kvalita plánovania výchovno-vzdelávacej práce podľa Štátneho a Školského vzdelávacieho 

programu – konkretizácia a operacionalizácia cieľov podľa vekových a individuálnych 

osobitostí detí, dodržiavanie zásady postupnosti a cieľavedomosti vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

- v rámci finančných možností zlepšovať a priebežne dopĺňať materiálno-technické vybavenie 

školy, skrášľovať interiér aj exteriér školy 

 

 

 

 

Vypracovala: Zuzana Mazúchová 

 

V Kežmarku: 12.10.2015 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 13.10.2015 

 

Predložená Rade školy: 15.10.2015 

 

 

 

Zuzana Mazúchová 

              riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 
 

 

 

Výpis uznesenia 

 
z pedagogickej rady 

konanej dňa 13.10.2015 

 

 

Prítomní:  15 - podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Bc. Adamjaková - P 

    

 

 

  

Riaditeľka materskej školy Zuzana Mazúchová oboznámila prítomných so 

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2014/2015. Táto správa bola  jednohlasne schválená a odporúčaná 

na schválenie Radou školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku dňa 13.10.2015 

Zuzana Mazúchová 

    raditeľka školy 

   

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

 
 

Výpis uznesenia 

 
z Rady školy 

konanej dňa 15.10.2015 

 

 

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Janka Smoleňová 

PaedDr. Daniela Koreňová 

MUDr. Ján Hencel 

Ing. Eleonóra Levická 

 

Hostia:  Zuzana Mazúchová 

 

 Riaditeľka materskej školy Zuzana Mazúchová oboznámila prítomných so 

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2014/2015. Táto správa bola prerokovaná a jednohlasne schválená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku dňa 15.10.2015 

         Zuzana Mazúchová 

           riaditeľka školy 

  

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 


