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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy      

                                              za školský rok 2021/2022 

 

1. Údaje o škole 

Názov: Cirkevná materská škola Panny Márie pomocnice 

Adresa: Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec 

Telefónne číslo: 033/7300198, mobil: 0911 905 642 

Webové sídlo: www.cmshlohovec.sk  

e-mail: cmshlohovecmail.com  

Vedúci zamestnanci: riaditeľka: Bc. Zuzana Jurčacková, zástupkyňa: Mgr. Iveta Cubinková, 

vedúca ŠJ: Ing. Jana Drgoňová 

Rada školy 

Predseda: Ing. Jana Drgoňová – zástupca nepedagigických zamestnancov 

Članovia: Mgr. Jozef Schwarz, dekan – zástupca zriaďovateľa 

                  Mgr. Marián Haluza - zástupca zriaďovateľa 

                  MUDr. Milada Malárová – zástupca zriaďovateľa 

                  MUDr. Marta Ščipáková – zástupca rodičov 

                  Ing. Anna Vitková – zástupca rodičov 

                  Dana Havrlentová - zástupca pedagigických 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@abu.sk 

Odborná referentka financovania cirkevných škôl: Jana Brnová 

e-mail:jana.brnova@abu.sk 

Telefónne číslo: 033/5912123 

 

3. Činnosť poradných orgánov 

Zasadnutia RŠ: V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo zasadnutie RŠ 5 krát 

(30.10.2021, 13.1.2022, 10.5.2022, 31.5.2022, 30.8.2022), 1 krát pri voľbe riaditeľa/ky CMŠ 

26.4.2022. V tomto školskom roku boli zvolení noví členovia RŠ, schválený štatút RŠ, 

uskutočnila sa voľba riaditeľa/ky CMŠ. Zápisnice zo stretnutí RŠ sú súčasťou dokumentácie 

Rady školy.  

 

Zasadnutia pedagogickej rady: V školskom roku 2021/2022 zasadla pedagogická rada 4 

krát. V súlade s plánom zasadnutí na aktuálny školský rok sa prerokovali záležitosti ohľadom 

zadelenia detí a pedagógov do jednotlivých tried, pedagogickej diagnostiky, školskej zrelosti, 

pedagogickej dokumentácie a pod. Podrobnosti priebehu zasadaní PR sú zachytené 

v zápisnici z rokovania.  

 

4. Údaje o žiakoch 

V školskom roku 2021/2022 bolo do CMŠ Panny Márie Pomocnice zapísaných 71 detí. Počas 

školského roka sme zaznamenali zmeny v počtoch detí a zložení tried. Deti sa presúvali 

z dôvodu zmeny bydliska, uzatvorenia mosta a podobne.  

Povinné predprimárne vzdelávanie absolvovalo 26 detí. Z toho v školskom roku 2022/2023 

22 detí nastúpi do ZŠ, 2 deti budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania v našej CMŠ, 2 deti budú pokračovať v plnení PPV v spádovej MŠ.  

http://www.cmshlohovec.sk/
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Výchvno-vzdelávací proces prebiehal podľa školského vzdelávacieho programu Usilovné 

chrobáčiky. Deti boli rozdelené do štyroch tried – Lienky, Cvrčkovia, Včielky I a Včielky II 

podľa vekových a iných osobitostí.  

 

 

5. Údaje o zamestnancoch 

Počet pedagogických zamestnancov: 7 

Počet nepedagogických zamestnancov: 4 

 

Riaditeľka: Bc. Zuzana Jurčacková 

Zástupkyňa: Mgr.Iveta Cubinková 

Učiteľky: Sylvia Fulierová, Dana Havrlentová, Mgr. Anna Jurčacková, DiS. Art, , Andrea 

Jurčacková, Mgr.Katarína Dudášová 

Vedúca ŠJ/ ekonómka: Ing. Jana Drgoňová 

Kuchárka: Alena Borisová 

Pomocná kuchárka: Katarína Rehušová 

Školníčka: Jana Fančovičová 

 

Počet zamestnancov v školskom roku 2021/2022 vrátane zamestnancov školského 

stravovania bolo 11, z toho 11 žien. V zariadení pracuje 7 pedagogických zamestnancov 

vrátane riaditeľky. Z toho 7 pracuje na plný úväzok. V materskej škole pracujú 4 

nepedagogickí zamestnanci. Všetci zamestnanci pracujú na plný úväzok. Vedenie školskej 

jedálne je v náplni ekonómky (0,5 úväzok ekonomická činnosť, 0,5 úväzok vedúca ŠJ). 

Školníčka (0,5 úväzok školníčka, 0,5 úväzok pomocná sila v kuchyni). 

 

6. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Zo 7 pedagógov 7 spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. 

Ďalšie vzdelávanie pedagógov prebiehalo podľa plánu profesijného rozvoja a formou 

individuálneho štúdia odbornej literatúry... V CMŠ majpú k dispozícii odborné časopisy: Pán 

učiteľ, Informatórium, Katolícky učiteľ, voľný vstup do pedagogickej, katolíckej i detskej 

knižnice. Zamestnanci majú tiež voľný prístup na internet. 

 

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

 

Uskutočnené aktivity 

 

SEPTEMBER 

• návšteva pána dekana, svätá omša  a požehnanie do nového školského roku 3. 9. 2021 

• v priestoroch CMŠ konalo stretnutie rodičov, ktoré súviselo s novým školským 

rokom a jeho organizačným zabezpečením 10.9.2021 

• Deň mlieka 25.9.2021 

 

OKTÓBER 

• milión detí sa modlí ruženec 18.10.2021 

• vysvätenie sochy Panny Márie v OZ Samária 18.10.2019 

• Jablkový deň – Deň jablka 21.10. 2021 

• Návšteva knižnice – Angličtina v knižnici 

• svätá omša celebrovaná p. dekanom  
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• Zber papiera  

NOVEMBER 

• tvorivé dielne v OZ Samária 

• návšteva knižnice 

• CVČ Dúha – jesenná výtvarná súťaž „Jablko a hruška“ 

• Knižnica Piešťany – výtvarná súťaž „Moja rodina“ 

• návšteva cintorína – pálenie sviečok  

• svätá omša s pánom dekanom v našej CMŠ  

• vyrábanie adventných vencov 

DECEMBER 

• Do našej CMŠ zavítal sv. Mikuláš  

• Svätá omša s pánom dekanom v našej CMŠ  

• posvätenie adventných vencov   

• pečenie mesovníkov 

• ,,Štedrovečerný deň“- všetky deti z CMŠ si slávnostnou štedrovečerným obedom  

spríjemnili aj tradičnými zvykmi, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam  

• dielničky v mestskej knižnici 

JANUÁR 

• trojkráľové svätenie priestorov CMŠ s pánom dekanom  

• svätá omša v našej škôlke  

• výtvarná súťaž „Živostenská pastelka“ 

FEBRUÁR 

• svätá omša v našej škôlke  

• maškarný ples sa veľmi vydaril, pretože v jednotlivých triedach bolo veľa masiek, 

z nich mnohé boli naozaj originálne a perfektne vypracované  

• fašiangy, pečenie šišiek 

MAREC 

• návšteva knižnice  

• Popolcová streda – sv. omša 

• Deň vody 

• Planetárium Hlohovec – zapojenie sa do súťaže „Vesmír očami detí“ 

APRÍL 

• Buzalkova trnava – výtvarná súťaž – školské kolo 

• Planetárium Hlohovec – návšteva 

• Veľkonočné sviatky 

• Stavanie mája na námestí 

 MÁJ 

• Svätá  omša vedená d. p. dekanom Jozefom Schwarzom a našim hosťom vdp.  Jánom 

Polákom – riaditeľom AŠÚ ako poďakovanie Panne Márii Pomocnici ako patrónke 

našej škôlky 

• Divadelné predstavenie „Na Zemi dobre mi“ 

• Deň rodiny 
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JÚN 

• MDD v našej škôlke 1 

• rozlúčka s predškolákmi v priestoroch CMŠ s požehnaním d. p. dekana  

• 1. miesto v súťaži o najkrajšie tablo 

• návšteva pána primátora pri príležitosti odovzdania cien za najkrajšie tablo 

• odovzdávanie cien za súťaž Buzalkova Trnava v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom: 

1. miesto Karolína hana Kraicová 

2. miesto Zdenka Hajdenová 

• Deň včiel 

• Brigáda rodičov 

• Vystúpenie sokoliarov zo Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici 

• Návšteva a vystúpenie v domove dôchodcov Humanus 

• Návšteva a vystúpenie v domove dôchodcov Harmónia 

• Sv. omša v kostole sv. Michala Archanjela 

• Bublinová šou 

 

V priebehu školského roka sa podľa predpokladaného plánu uskutočňovali zasadania PR, RŠ, 

IMZ a prevádzkové porady zamestnancov, brigády rodičov – pomoc pri udržiavaní priestorov 

CMŠ (kosenie trávnika, natieranie plota, dezinfekcia pieskoviska...). 

 

 

8. Projekty 

V tomto školskom roku sme neregistrovali žiadny vhodný projekt pre zveľadenie nášho 

zariadenia. Zapojili sme sa do projektu OZ Samária – zbieranie vrchnákov z PET fliaš. 

Projekt Zbieraj staré batérie stále prebieha.  

 

9. Štátna školská inšpekcia 

V školskom roku 2021/2022 v našej materskej škole neprebehla žiadna inšpekcia. RÚVZ 

v Trnave vykonal kontrolu celej prevádzky. Zistili sa škody spôsobené neustálym zatekaním 

cez strop z dôvodu poškodenej strechy. V júli a auguste bude prebiehať oprava stropu 

a omietky v jednotlivých častiach zariadenia podľa správy z RÚVZ. 

Predpokladáme opravu strechy v spolupráci zriaďovateľa a vlastníka budovy.  

 

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.  
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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.  

 

 

11. Finančné a hmotné zabezpečenie 

Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov 14 250 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 2021/2022 v sume 195 472 EUR boli použité na 

mzdy a odvody zamestnávateľa, úhradu energií a služieb.   

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 13 589 EUR sme použili na nákup učebných 

pomôcok, hračiek, divadelných predstavení. 

Z ÚPSVaR bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

čerpaná vo výške 627,90 Eur.  

Príspevok na špecifiká vo výške 560 Eur boli použité na osobné ochranné pomôcky 

a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu 

pred nákazou vírusom Covid-19. 

 

12. Hodnotenie z hľadiska Stratégie CMŠ 

V prvej polovici školského roka 2021/2022 sa nám darilo pokračovať vo zveľaďovaní škôlky 

a tak systematicky zvyšovať dosiahnutý štandard. Nákupom rôznych aktuálnych pomôcok 

k edukačnej činnosti a hračiek sa nám darilo zlepšovať materiálno-technické vybavenie  

škôlky V súčinnosti so zrealizovanými projektami a veľkou spoluprácou s rodičmi sa nám 

podarilo skrášliť okolie MŠ a školský plot. Podarilo sa nám vymaľovať kuchynské priestory 

a zatečené stropy. Oficiálne sme požiadali správcu budovy BH Hlohovec o komplexnú opravu 

strechy. K žiadosti sme priložili správu RÚVZ v Trnave, ktorý na základe kontrolnej činnosti, 

dal na opravu strechy podnet. V mesiaci august, september by mala prebehnúť rekonštrukcia 

strechy v spolupráci vlastníka budovy so zriaďovateľom CMŠ.  



7 

 

Úroveň rozvoja CMŠ v tomto školskom roku bola objektívne negatívne ovplyvnená 

nepriaznivými úpravami rozpočtu. Boli sme nútení pristúpiť k organizačným zmenám – 

zníženie stavu zamestnancov.  

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. 

Avšak pozitívna klíma škôlky je nepriaznivo ovplyvňovaná neustálym nedostatkom 

finančných prostriedkov.  

 

 

13. Úlohy pre školský rok 2022/2023 vyplývajúce zo správy o VVČ za školský rok 

2021/2022 

V školskom roku 2022/2023 je potrebné zamerať sa na: 

• hľadanie riešení na zlepšovanie finančnej situácie   

• hľadanie a zapájanie sa do vhodných projektov 

• 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 dosiahnuť výmenu dverí a opravu vonkajších 

priestorov (podtekanie dažďovej vody pod múr) 

• v spolupráci s BH Hlohovec, mestom Hlohovec a zriaďovateľom zrealizovať 

kompletnú opravu strechy 

• 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, so Strednou lesníckou školoou v Banskej Štiavnici 

• pokračovať v realizácii antibakteriálneho programu v spolupráci firmy CWS a 

Perfect s.r.o., 

 

V Hlohovci 06. septembra 2022 

Správu vypracovala :   Bc. Zuzana Jurčacková, riaditeľka 

 

Správa bola prerokovaná zamestnancami na pracovnej porade  dňa 30. 08. 2022 

Zástupca zamestnancov: Dana Havrlentová............................................................. 

Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 30. 08. 2022 

 

Správa bola predložená Rade školy na vyjadrenie dňa 30. 08. 2022 

Predseda Rady školy: Ing. Jana Drgoňová......................................... 

 

Správa bola schválená zriaďovateľom:  
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