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SPRÁVA O VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
za školský rok 2020/2021

Správu vypracovala : Bc. Zuzana Jurčacková, riaditeľka CMŠ
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
za školský rok 2020/2021
1. Údaje o škole
Názov: Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice
Adresa: Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
Telefónne číslo: 033/7300 198, mobil: 0911 905 642
Webové sídlo: www.cmshlohovec.sk
e-mail: cmshlohovecmail.com
Vedúci zamestnanci: riaditeľka: Bc. Zuzana Jurčacková, vedúca ŠJ: Ing. Jana Drgoňová
Rada školy:
Predseda: Ing. Tomáš Kalivoda - zástupca farnosti
Členovia: Mgr. Jozef Schwarz, dekan – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Marián Haluza – zástupca farnosti
Mgr. Martina Baračková - zástupca rodičov
Ing. Zuzana Haluzová – zástupca rodičov
Dana Havrlentová - zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Jana Drgoňová – zástupca nepedagogických zamestnancov
2. Údaje o zriaďovateľovi
Názov: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Adresa: Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu: Vdp. ThLic. Ján Polák
e-mail: jan.polak(at)abu.sk
Odborná referentka financovania cirkevných škôl: Jana Brnová
e-mail: jana.brnova@abu.sk
Telefónne číslo: 033/5912 123
3. Činnosť poradných orgánov
Zasadnutia RŠ: V šk.roku 2020/2021 zasadala RŠ iba 1x, t.j. 31. 08. 2020. Zasadania boli
obmedzené na minimum v dôsledku pandemickej situácie. Podrobnosti sú zapísané
v zápisnici zo zasadania rady školy.
Zasadnutia pedagogickej rady: PR zasadala 4 krát – 25. 8. 2020, 26. 01. 2021, 11. 05. 2021
a 30. 06. 2021. Podrobnosti sú zapísané v zápisniciach zo zasadania PR.
4. Údaje o žiakoch
V školskom roku 2020/21 bolo do CMŠ Panny Márie Pomocnice zapísaných 74 detí vo veku
3-6 rokov . Deti boli rozdelené do 4 tried podľa veku.
1. trieda /3 ročné deti / pod názvom „MRAVČEKOVIA“. Bolo v nej zaradených 17 detí.
2. trieda /3 - 4 ročné deti / „LIENKY“. Bolo v nej zaradených 13 detí.
3. trieda /4 – 5 ročné deti/ „CVRČKOVIA“. Zaradených 21 detí.
4. trieda /5 – 6 ročné deti/ „VČIELKY“. Zaradených 23 detí.
Počas školského roka sme zaznamenali zmeny v zložení tried. Deti sa presúvali z dôvodu
zmeny bydliska a pod. Do prvého ročníka ZŠ nastúpilo 22 detí. 1 dieťa bude pokračovať
v povinnom predprimárnom vzdelávaní. K školskému roku 2021/2022 je zapísaných 71 detí.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme postupovali podľa Inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu Usilovné chrobáčiky.
V rámci predprimárneho vzdelávania deti absolvovali Tréning fonematického uvedomovania.
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa nekonal krúžok anglického jazyka,
spevácky ani keramický krúžok.
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5. Údaje o zamestnancoch
Počet pedagogických zamestnancov: 8
Počet nepedagogických zamestnancov: 4
riaditeľka: Bc. Zuzana Jurčacková
učiteľky: Sylvia Fulierová, Dana Havrlentová, Mgr. Anna Hrčková, DiS. Art, , Andrea
Jurčacková, Mgr.Katarína Dudášová, Bc.Miroslava Libantová, Mgr. Iveta Cubinková
vedúca ŠJ/ ekonómka: Ing. Jana Drgoňová
kuchárka: Alena Borisová
pomocné kuchárky: Katarína Rehušová
školníčka: Jana Fančovičová
Počet zamestnancov v školskom roku 2021/2022 vrátane zamestnancov zariadenia školského
stravovania bolo 12, z toho 12 žien. V zariadení pracuje 8 pedagogických zamestnancov
vrátane riaditeľky. Z toho 8 pracuje na plný úväzok. V školskej jedálni sú zamestnané 2
pracovné sily na plný úväzok. Vedenie školskej jedálne je v náplni ekonómky. 1 zamestnanec
pracuje na polovičný úväzok ako školníčka a na polovičný úväzok ako pomocná sila
v kuchyni. Ekonómka - prevádzkový zamestnanec pracuje na plný úväzok (0,5 ekonomická
činnosť, 0,5 vedúca ŠJ).
6. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
Z 8 pedagógov 8 spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.
Ďalšie vzdelávanie pedagógov prebiehalo podľa plánu profesijného rozvoja a formou
individuálneho štúdia odbornej literatúry.
V CMŠ majú k dispozícii odborné časopisy: Pán učiteľ, Informatórium, Katolícky učiteľ,
voľný prístup do pedagogickej a katolíckej knižnice, kde sa môžu vzdelávať formou
samoštúdia. Zamestnanci majú tiež voľný prístup na internet.
7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Deti reprezentovali našu CMŠ v rôznych súťažiach
a podujatiach. Veľká časť
pripravovaných podujatí bola zrušená v dôsledku mimoriadnej situácie zapríčinenej
koronavírusom. Úzko spolupracujeme s klubom dôchodcov Ruža. Vzájomne si predvádzame
vystúpenia s rôznou tematikou. Pokiaľ nám to mimoriadna situácia dovolila, usporiadali sme
viacero spoločných podujatí s rodičmi a rodinnými príslušníkmi, či priateľmi škôlky.
Ďalej sme spolupracovali s RŠ, Radou rodičov, MsÚ Hlohovec, s ŠPP v Hlohovci, CVČ
Dúha v Hlohovci, RKFÚ v Hlohovci, bratmi františkánmi, ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci, OZ
Máriine srdiečka, s klubom dôchodcov, s MŠ Vinohradská 7, s MŠ Kalinčiakova, MŠ svätej
Alžbety... S predškolákmi sme sa rozlúčili 25. júna 2021 slávnostným programom pre
rodičov v exteriérových priestoroch našej materskej školy.
Uskutočnené aktivity:
SEPTEMBER
 návšteva pána dekana a požehnanie do nového školského roku 2020/2021
 svätá omša v priestoroch CMŠ
 v priestoroch CMŠ konalo stretnutie rodičov, ktoré súviselo s novým školským
rokom a jeho organizačným zabezpečením 16.9. 2020
 Deň mlieka - ochutnávka pre rodičov
 v meste Hlohovec sa nekonal tradičný Michalský jarmok z dôvodu aktuálnych
epidemiologických nariadení
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OKTÓBER
 milión detí sa modlí ruženec – modlitbová reťaz detí z celého sveta 19. 10.
 pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti pripravili hudobno- recitačné pásmo a
darčeky pre dôchodcov z klubu Ruža v Hlohovci, ako prejav úcty voči starším
ľuďom, ktopré sa z dôvodu pandémie nemohlo uskutočniť
 20. – 24. 10. 2020 – nariadená karanténa celého zariadenia - RÚVZ
NOVEMBER
 výstava výtvarných prác pri príležitosti Dňa materských škôl
 návšteva cintorína – pálenie sviečok 2.11. 2020 –uctenie verných zosnulých
 23. – 30. 11. – nariadená karanténa
DECEMBER
 advent v MŠ - posvätenie adventných vencov d. p. dekan Jozef Schwarz
 do našej CMŠ zavítal sv. Mikuláš 4.12. – v školskej záhrade
 11. – 15. 12. – prerušená prevádzka z dôvodu havarijnej situácie na vodovodnom
potrubí
 17. 12. – vianočný program pre rodičov
 ,,Štedrovečerný deň“- všetky deti z CMŠ si slávnostnou štedrovečerným obedom
spríjemnili aj tradičnými zvykmi, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam 18.12.
 21. 1. 2020 – 8. 1. 2021 – prerušená prevádzka
JANUÁR
 z dôvodu pandemických obmedzení nástup do MŠ pre deti zamestnaných rodičov
 trojkráľové svätenie priestorov CMŠ
FEBRUÁR
 maškarný ples
 8. 2. – 12. 3. – prerušená prevádzka – COVID19
MAREC
 26. 3. _ detská krížová cesta na cintoríne v Hlohovci
APRÍL, MÁJ
 príprava na veľkonočné sviatky
 24. 5. svätá omša v priestoroch CMŠ – oslava patrónky Panny Márie Pomocnice
 motýlia farma v našej škôlke – projekt – deti naživo pozorovali vývinové fázy
motýľov
JÚN
 MDD v našej škôlke 1.6. 2020
 svätá omša s individuálnym požehnaním - d. p. dekan 23.6.
 25.6. – rozlúčka s predškolákmi
 28. 6. – piknik v tráve – rozlúčka s odchádzajúcimi kamarátmi
V priebehu školského roka sa podľa predpokladaného plánu, ale primerane eidemiologickým
nariadeniam a obmedzeniam uskutočňovali zasadania PR, RŠ, IMZ a prevádzkové porady
zamestnancov, brigády rodičov – pomoc pri udržiavaní priestorov CMŠ (kosenie trávnika,
natieranie plota, dezinfekcia pieskoviska...).
8. Projekty
Zapojili sme sa do viacerých projektov. Environmentálny projekt Zbieraj staré batérie
stále prebieha. Projekt na obnovu pieskoviska nebol vybraný na realizáciu.
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9. Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2020/2021 v našej materskej škole neprebehla žiadna inšpekcia.
RÚVZ v Trnave uskutočnil kontrolu zariadenia pri obnovení prevádzky po mimoriadnej
situácii koranavírusu.
V súlade s plánom sa uskutočňovala vnútorná kontrolná činnosť.
10. . Priestorové a materiálno-technické podmienky
Cirkevná materská škola je umiestnená v účelovej budove bývalých jaslí,
prispôsobenej potrebám detí predškolského veku . Budova je zložená z 3 pavilónov navzájom
poprepojených spojovacou chodbou.
V I.pavilóne je hospodárska časť materskej školy – kuchyňa, sklad potravín, sklad pomôcok,
sklad čistiacich potrieb, sklad hosppodárskeho náradia a náčinia, hygienické zariadenie pre
ŠJ, šatňa kuchárky, jedáleň.
- pedagogická časť – šatňa detí, sociálne zariadenia detí, sociálne zariadenie
pedagógov, 1.tieda a spálňa detí.
II.pavilón tvorí pedagogická časť – šatňa detí, sociálne zariadenia pre deti a dospelých,
výlevka, 2.trieda, 3. trieda detí. V popoludňajších hodinách sa v 2. triede rozkladajú lôžka
pre deti s celodenným pobytom.
V III. pavilóne sa nachádza šatňa pedagógov, riaditeľňa, kancelária ekonómky, šatňa detí,
sociálne zariadenia pre deti a dospelých, 4.trieda, sklad pomôcok.
Každý pavilón má samostatný vchod zo spoločného dvora. Za budovou sa nachádza
školská záhrada, ktorá je vymedzená plotom. Do kuchyne vedie samostatný vchod.
Podľa vyhlášky NR SR 527/ 2007:
1. Trieda : 56 m2, zodpovedá počtu 18 detí.
2. Trieda : 48 m2, zodpovedá počtu 12 detí.
3. Trieda : 36 m2, zodpovedá počtu 9 detí.
4. Trieda : 93 m2, zodpovedá počtu 22 detí.
Sociálne zariadenia I.pavilón: WC pedagógov, umývadlo s pákovou batériou, 3 detské
umývadlá s pákovou batériou, 3 detské WC oddelené prepážkami.
II.pavilón: WC pedagógov, umývadlo s batériou, samostatná miestnosť
5 detských WC oddelených prepážkami, 5 detských umývadiel.
III.pavilón: WC pedagógov, umývadlo s batériou, samostatnámiestnosť
4 detské WC oddelení prepážkami, 4 detské umývadlá.
V rámci možností sme zlepšili materiálno-technologické podmienky, dokúpili sme
potrebné učebné pomôcky. V jarných mesiacoch prebehla celoplošná deratizácia, ktorú
zabezpečovalo Mesto Hlohovec a hygienické rozbory pieskoviska. Výsledky boli bez
zistených nedostatkov.
8. Finančné a hmotné zabezpečenie
Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov 16 036,60 EUR
sme čiastočne použili na nákup všeobecného materiálu, čistiacich a kancelárskych potrieb,
časopisov, hračiek a učebných pomôcok a splácanie dlhodobých pôžičiek. Finančné
prostriedky na bežné výdavky za školský rok 2020/2021 v sume 201 777 EUR boli použité na
mzdy a odvody zamestnávateľa, úhradu energií a služieb.
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 4 062 EUR sme použili na nákup učebných
pomôcok, hračiek, divadelných predstavení.
9. Hodnotenie z hľadiska Stratégie CMŠ
V prvej polovici školského roka 2020/2021 sa nám darilo pokračovať vo zveľaďovaní
škôlky a tak systematicky zvyšovať dosiahnutý štandard. Nákupom rôznych aktuálnych
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pomôcok k edukačnej činnosti a hračiek sa nám darilo zlepšovať materiálno-technické
vybavenie škôlky. Vymaľovali sme kuchynské priestory a zatečené stropy. V I. pavilóne sme
vymaľovali spálničku , šatňu a chodbu, vymenili sme interiérové dvere a zárubne, opravili
sme dlažbu a vykonali iné opravné práce poškodených častí interiéru, ktoré boli poškodené
z dôvodu havarijnej situácii na vodovodnom potrubí a intenzívnym zatekaním strechy.
Oficiálne sme opätovne požiadali správcu budovy BH Hlohovec o komplexnú opravu strechy.
Súčasný stav strechy možno hodnotiť ako havarijný a ohrozujúci zdravie a bezpečnú
prevádzku MŠ.
V CMŠ prevláda duch živej viery, pokoja, dobrých vzťahov, snahy vychovať čo najviac
schopných ľudí, ktorí vedia prezentovať pravé hodnoty, implementovať ich do každodenného
života a pozitívne vplývať na pozdvihnutie duchovnej a vôbec celej úrovne spoločnosti.
10. Úlohy pre školský rok 2021/2022 vyplývajúce zo správy o VVČ
V školskom roku 2021/2022 je potrebné zamerať sa na:
 hľadanie riešení na zlepšovanie finančnej situácie
 šírenie dobrého mena CMŠ a Panny Márie Pomocnice a dobrého mena cirkvi,
 citlivý, osobný a láskyplný prístup k deťom,
 stále zlepšovanie dosiahnutého štandardu,
 naďalej zlepšovať materiálno–technické podmienky školy:
 v spolupráci s BH Hlohovec sa snažiť dosiahnuť výmenu dverí, rekonštrukciu
strechy a vonkajších priestorov (podtekanie dažďovej vody pod múr)
 úprava vonkajších priestorov, záhrady, detského ihriska
 maľovanie a oprava zvyšných priestorov v závislosti od finančných prostriedkov,
 spolupracovať so zriaďovateľom a mestským zastupiteľstvom,
 neustále prehlbovať spoluprácu so ZŠ sv.Jozefa, CMŠ sv. Akžbety, spoluprácu so
štátnymi MŠ,
 pokračovať v realizácii antibakteriálneho programu v spolupráci firmy CWS a
Perfect s.r.o.,

V Hlohovci 20. augusta 2021
Správu vypracovala : Bc. Zuzana Jurčacková, riaditeľka
Správa bola prerokovaná zamestnancami na pracovnej porade dňa 25. 08. 2021
Zástupca zamestnancov: Dana Havrlentová..........................................................
Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 25. 08. 2021
Správa bola predložená Rade školy na vyjadrenie dňa 30. 08. 2021
Predseda Rady školy: Ing. Tomáš Kalivoda.....................................
Správa bola schválená zriaďovateľom: 28. 09. 2021

6

7

