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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
materskej školy za školský rok 2016/2017

1. Zloženie pracovného kolektívu
riaditeľka: Bc. Zuzana Jurčacková
učiteľky: Mgr. Iveta Cubinková (zastupovanie počas RD a následnej PN Bc. Lucie
Málikovej), Mgr. Katarína Dudášová, Sylvia Fulierová, Dana Havrlentová, Anna Hrčková,
DiS. Art, Bc. Miroslava Libantová, Andrea Jurčacková, Martina Karabová (zastupovanie
počas MD M. Libantovej)
vedúca ŠJ/ ekonómka: Ing. Jana Drgoňová
kuchárka: Alena Borisová
pomocné kuchárky: Katarína Rehušová, Karin Havrlentová
školníčka: Jana Fančovičová
2. Rada školy
predseda: Ing. Tomáš Kalivoda - zástupca rodičov
členovia: Mgr. Martina Baračková - zástupca rodičov
Mgr. Marek Jesenák, dekan – zástupca zriaďovateľa
Ing. Zuzana Haluzová – zástupca farnosti
Mgr. Marián Haluza – zástupca farnosti
Dana Havrlentová - zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Jana Drgoňová – zástupca nepedagogických zamestnancov
Poradné orgány
Pedagogická rada a IMZ
členovia: Mgr. Iveta Cubinková
Mgr. Katarína Dudášová
Sylvia Fulierová
Anna Hrčková, DiS. art
Dana Havrlentová
Andrea Jurčacková
Bc. Miroslava Libantová (Martina Karabová)
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3. Údaje o žiakoch
V školskom roku 2016/17 bolo do CMŠ Panny Márie Pomocnice zapísaných 71 detí
vo veku 3-6 rokov . Deti boli rozdelené do 4 tried podľa veku.
1.trieda /3 ročné deti / pracovala pod názvom „MRAVČEKOVIA“. Bolo v nej zaradených
13 detí.
2.trieda /3 – 4 ročné deti / pracovala pod názvom „LIENKY“. Bolo v nej zaradených 20 detí.
3.trieda /4 – 5 ročné deti/ pracovala pod názvom „CVRČKOVIA“. Zaradených 16 detí.
4.trieda /5 – 6 ročné deti/ pracovala pod názvom „VČIELKY“. Zaradených 22 detí.
Do prvého ročníka ZŠ nastúpi 16 detí. 2 deti majú odloženú povinnú školskú
dochádzku. K školskému roku 2017/18 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 a Rozvíjajúci program pre predškolákov – Rukavička. Deti sa oboznamovali
so základmi cudzieho jazyka v krúžku angličtiny, hudobno-pohybové aktivity prevádzali deti
počas hudobno-pohybového krúžku, dramatické schopnosti mali deti možnosť rozvíjať
v krúžku literárno-dramatickom. Veľmi pekne deti pracovali v speváckom krúžku pod
vedením pani učiteľky Mgr. Martiny Baračkovej zo ZUŠ v Hlohovci.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania bolo vydané 16. deťom.
4. Údaje o zamestnancoch
Počet zamestnancov v školskom roku 2016/17 bol vrátane zamestnancov zariadenia
školského stravovania 13, z toho 13 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, a 1 na úväzok 0,5 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).
Z 8 pedagógov 7 spĺňa

požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej

vyhlášky, 1 učiteľka si dopĺňa vzdelanie. Zastupovanie počas dlhodobej PN a MD učiteľky
sme riešili formou pomocných síl, ktoré pracovali na zmluvu na dobu určitú. S dvoma
učiteľkami sme ukončili pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a jedna učiteľka ukončila
pracovný pomer dohodou zo zdravotných dôvodov a následného nástupu na invalidný
dôchodok.
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V júli prebehli pracovné pohovory súvisiace s výberom novej kolegyne na pozíciu
učiteľky. Bola prijatá staro-nová pedagogická zamestnankyňa.
Ďalšie vzdelávanie pedagógov prebiehalo formou kontinuálneho vzdelávania.
Vzdelávanie neprebiehalo podľa pôvodného plánu, ale podlieha aktuálnym zmenám, nakoľko
niektoré vzdelávacie programy boli z právomoci MPC pozastavené, iné aktualizované
a pribudli vzdelávacie programy firmy Softimex.
Ďalej sa zamestnanci vzdelávali formou individuálneho štúdia odbornej literatúry.
V CMŠ majú sprístupnené odborné časopisy: Pán učiteľ, Informatórium, Katolícky učiteľ,
voľný prístup do pedagogickej a katolíckej knižnice, kde sa môžu vzdelávať formou
samoštúdia. Spolupracujeme s pedagogickým vydavateľstvom Rabe, ktoré nám sprístupňuje
najnovšie aktualizácie vo VVČ v predprimárnom vzdelávaní. Organizované formy
vzdelávania poriadané inštitúciami: Spoločným obecným úradom v Hlohovci, Metodickým
centrom v Bratislave, Logos Hlohovec, Pedagogicko- psychologickou poradňou v Hlohovci,
zriaďovateľom. Zameranie bolo na zvyšovanie právneho vedomia a oboznamovanie sa
s novou

školskou

legislatívou,

rozvoj

environmentálnych

kompetencií,

počítačovú

gramotnosť, prípravu detí na úspešný vstup do školy.
Absolvované prednášky a semináre:
 školenie riaditeľov BOZP
 duchovná obnova a prednášky s duchovnou tematikou s pátrom Leopoldom Jaroslavom
Jablonským OFM a pátrom Jeremiášom Danielom. Kvakom
 Školenie pedagogických zamestnancov ohľadne interaktívnych technológií
 Účasť na členskej schôdzi OMEP
 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
5.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Deti reprezentovali našu CMŠ v rôznych súťažiach

a podujatiach. V športovej

olympiáde detí mesta Hlohovec sme získali 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí,
ktorú usporiadala Slovenská ústredná hvezdáreň sme získali 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži
Buzalkova Trnava sme obsadili 1. a 3. miesto. 1. miesto sme obsadili i vo výtvarnej súťaži
pod názvom Pani Zima v CVČ Dúha v Hlohovci. Naše deti získali 2 zlaté a 2 strieborné
pásma v speváckej súťaži Spievanky, spievanky. Robili sme opakované vystúpenia pre
seniorov v zariadení Harmónia. Pre veľmi dobrú spoluprácu s nami rátajú vo svojom projekte,
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ktorý je zameraný na spoločné aktivity ako napr. pečenie a pod. 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... Koniec školského roka sme ukončili slávnostným programom a slávnostnou svätou
omšou pre rodičov a hostí v Empírovom divadle v Hlohovci 22. júna 2017.
Uskutočnené aktivity:
SEPTEMBER
- deti z triedy VČIELOK sa zúčastnili svätej omšej vo farskom kostole, aby poprosili
o pokojný a úspešný priebeh nového školského roka 2016/2017,
- v priestoroch CMŠ konalo stretnutie rodičov, ktoré súviselo s novým školským rokom
a jeho organizačným zabezpečením,
- Deň mlieka
- v meste Hlohovec konal tradičný Michalský jarmok, ktorého sa zúčastnili aj naše deti
OKTÓBER
- Jablkový deň,
- pri príležitosti mesiaca úcty k starším , deti so svojím hudobno- recitačným pásmom
vystúpili v klube dôchodcov Ruža v Hlohovci, ako prejav úcty voči starším ľuďom a svojimi
výtvarnými produktmi urobili obyvateľom tohto zariadenia radosť
NOVEMBER
-

Prezentácia Zdravé zúbky

DECEMBER
- do našej CMŠ zavítal sv. Mikuláš, ktorý opäť otvoril svoju velikánsku knihu dobrých a
zlých skutkov a nadeľoval deťom všelijaké dobroty. Na pomoc si prizval aj jeho dvoch
pomocníkov dobre známych -anjelika a čerta, ktorý mu ochotne pomáhali rozdávať
všakovaké dobroty.
- zúčastnili sme sa svätej omše pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia,
– vystúpenie dôchodcov v našej škôlke,
- vianočné trhy, na ktorých naše deti ponúkali na predaj vlastnoručne zhotovené produkty, aj
týmto spôsobom zároveň spoznávali tradície, ktoré súvisia s obdobím Vianoc,
- Vianočnévystúpenie
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- ,,Štedrovečerný deň“- všetky deti z CMŠ si slávnostnou štedrovečerným obedom
spríjemnili aj tradičnými zvykmi, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam
JANUÁR
- trojkráľové svätenie priestorov CMŠ
– zúčastnili sme sa „Zimného čítania“ v mestskej knižnici
FEBRUÁR
– rodičovské stretnutie
– testovanie školskej zrelosti v spolupráci s CPPP,
- Maškarný ples sa veľmi vydaril, pretože v jednotlivých triedach bolo veľa masiek, z nich
mnohé boli naozaj originálne a perfektne vypracované,
– výtvarná súťaž „Pani zima“ – 2.miesto,
- popolcová streda –pôst sme začali sv.omšou v kostole sv. Michala spolu so ZŠ sv. Jozefa,
MAREC
– exkurzia v planetáriu,
– Kde bývajú rozprávky - exkurzia v knižnici – čítanie rozprávok
-

Divadielko „Neposlušná mamina“

APRÍL
- deti sa zúčastnili aktu kladenia vencov pri pomníku padlých vojakov na námestí sv.Michala,
– interaktívne hudobné vystúpenie Simsalala,
- ,,Deň narcisov“, túto kampaň proti rakovine podporili svojimi výtvarnými výtvormi
a zakúpením si symbolu tejto kampane aj naše deti,
- spevácka súťaž „Spievanky, spievanky“, kde sme získali 4 zlaté pásma,
– vystúpenie v domove dôchodcov Harmónia s predstavením „Ľadové kráľovstvo“,
– exkurzia v múzeu,
– vystúpenie v špeciálnej škôlke
-

Divadielko „O princeznej Rozmarínke“

MÁJ
- Nanebovstúpenie Pána- sv.omša so ZŠ sv.Jozefa,
– fotenie na tablo,
-

deň s hasičmi a záchranármi

– kladenie vencov,
– koncoročný výlet s predškolákmi – v Trnave
- Beh pre Máriu – športová súťaž v spolupráci s MŠ sv. Alžbety
6

– vystúpenie a hry na školskom dvore pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov,
– olympiáda všestrannosti
-

svätá omša na oslavu našej patrónky

– sv. omša – Najsvätejšie Kristovo telo a krv,
– Čas s Máriou
JÚN
– návšteva divadla „Zhŕňajova nevesta““
-

MDD v našej škôlke - na deti v tento deň čakali rôzne súťaže, sladké odmeny a šašo

– Najsvätejšie srdce Ježišovo – sv. omša,
- Stretnutie rodičov predškolákov,
- ocenenie výtvarnej súťaže Buzalkova Trnava vo Vrbovom,
– stretnutie rodičov novoprijatých detí,
– vystúpenie v domove dôchodcov,
– rozlúčka s predškolákmi v empírovom divadle
 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...).
6. Projekty a Štátna školská inšpekcia
V školskom roku 2016/2017 v našej materskej škole neprebehla žiadna inšpekcia.
RÚVZ v Trnave kontroloval prevádzku MŠ a zariadenia školského stravovania. V súlade
s plánom sa uskutočňovala vnútorná kontrolná činnosť. Zapojili sme sa do viacerých
projektov, ale iba jeden bol úspešný. V spolupráci s rodičmi nám schválili projekt na obnovu
náterov školského plotu v Nadácii Volkswagen Slovakia.
7. 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.
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- 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 12 254 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 2016-2017 v sume 164 211 EUR boli použité na
mzdy a odvody zamestnávateľa, úhradu energií a služieb.
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 2 604 EUR sme použili na nákup učebných
pomôcok a hračiek.
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9. Hodnotenie z hľadiska Stratégie CMŠ
V školskom roku 2016/2017 sa nám podarilo pokračovať vo zveľaďovaní škôlky a tak
systematicky zvyšujeme dosiahnutý štandard. Podarilo sa nám zlepšiť materiálno-technické
vybavenie

škôlky nákupom rôznych aktuálnych

softvérových programov, pomôcok

k edukačnej činnosti, nábytku a hračiek. Podarilo sa nám zrealizovať výmenu dlažby na
spojovacej chodbe a úprava stien a následná maľba.
Úroveň CMŠ v tomto školskom roku objektívne vzrástla. Či už v oblasti materiálnotechnologického zabezpečenia, prezentácie školy na verejnosti, zapájaním sa do rôznych
súťaží a projektov,

prehĺbila sa spolupráca s rôznymi organizáciami, ale zlepšila sa

i spolupráca s rodičmi. V CMŠ prevláda duch živej viery, pokoja, dobrých vzťahov, snahy
vychovať čo najviac schopných ľudí, ktorí vedia prezentovať pravé hodnoty a pozitívne
vplývať na pozdvihnutie duchovnej a vôbec celej úrovne ľudstva.
10.Úlohy pre školský rok 2017/2018 vyplývajúce z Hodnotiacej správy
V školskom roku 2017/2018 je potrebné zamerať sa na:
-

šírenie dobrého mena CMŠ aPanny Márie Pomocnice a dobrého mena cirkvi,



citlivý, osobný a láskyplný prístup k deťom,



stále zlepšovanie dosiahnutého štandardu,



naďalej zlepšovať materiálno–technické podmienky školy:



dokončenie výmeny okien a dverí, rekonštrukcia strechy a vonkajších priestorov v
spolupráci s BH Hlohovec



úprava vonkajších priestorov, záhrady, detského ihriska-získanie sponzorov



doplniť kuchynský riad a iné potrebné vybavenie kuchyne (stôl, sporák, chladnička,
kuchynská váha, rozšírenie dverí)



rozšírenie najmenšej triedy premiestnením sprchového kúta a WC kuchárky



maľovanie a oprava zvyšných priestorov tried a kuchyne, položenie novej dlažby



spolupracovať so zriaďovateľom a mestským zastupiteľstvom,



neustále prehlbovať

spoluprácu so ZŠ sv.Jozefa, CMŠ sv. Akžbety, spoluprácu so

štátnymi MŠ,


zabezpečiť zamestnancom podmienky a mzdu, ktorá im zo zákona prináleží



rozšíriť spoluprácu so sponzormi,



pokračovať v realizácii antibakteriálneho programu v spolupráci firmy CWS a Perfect
s.r.o.,
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V Hlohovci 22. augusta 2017
Správu vypracovala : Bc. Zuzana Jurčacková, riaditeľka
Správa bola prerokovaná zamestnancami na pracovnej porade dňa 28.08. 2017
Zástupca zamestnancov: Dana Havrlentová.........................................................
Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 31.08. 2017
Správa bola predložená Rade školy na vyjadrenie dňa 08.09. 2017
Predseda Rady školy:

Správa bola schválená zriaďovateľom: 29.09. 2017

10

