OBEC HENCKOVCE

Materská škola Henckovce, 049 23 Henckovce č.95

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Henckovce
za školský rok 2020/2021

Materská škola Henckovce
Henckovce 95, 049 23
_______________________________________________________________________Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
materskej škole za školský rok 2020/2021

(1)
a) Základné údaje o materskej škole:
I. Identifikačné údaje
Názov školy:

Materská škola Henckovce

Adresa školy:

049 23 Henckovce č. 95

Telefonický kontakt:

0911 617 118

Adresa elektronickej pošty:

ms.henckovce@gmail.com

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca, Mgr. Štefánia Lučková- riaditeľka MŠ
funkcia:
Mená a priezviská funkcie členov Rady:
Bc. Monika Liptáková- zástupca
pedagogických zamestnancov
Dana Nemcová- zástupca nepedagogických
zamestnancov
Žaneta Karalová- zástupca rodičov
Marcela Tomiová- zástupca rodičov
Mgr. Jana Hudáková- delegovaný zástupca
zriaďovateľa MŠ

b) Údaje o zriaďovateľovi
Zriaďovateľ:
Sídlo:
Telefonický kontakt:
Adresa elektronickej pošty:

Obec Henckovce
Obec Henckovce, Henckovce č. 60, 049 23
058/788 12 65, 0911 617 116
starosta henckovce@gmail.com
obechenckovce@gmail.com

c) Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy:
Rada školy:
Rada školy pri Materskej škole Henckovce, Henckovce 95, 049 23 bola ustanovená v zmysle
§ 24 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 po voľbách dňa 11.6.2018.
Funkčné obdobie začalo dňom 11.6.2018 na štyri roky do roku 2022. RŠ sa zaoberala
priebehom a výsledkami výchovy a vzdelávania v MŠ, zaujímala sa o hospodárenie v rámci
rozpočtu určeným zriaďovateľom, organizácii prevádzky materskej školy, skvalitnení
materiálno- technického vybavenia výchovný- vzdelávacieho procesu. Stretnutia sa
uskutočňovali podľa schváleného Plánu práce RŠ.

Rada školy:
Predseda Rady školy
Členovia

Počet zasadnutí v šk. roku
Dátum zasadnutí:
Prijaté uznesenia:

Bc. Monika Liptáková
Dana Nemcová
Marcela Tomiová
Žaneta Karalová
Mgr. Jana Hudáková
3x
4.9.2020
8.4.2021
24.6.2021
4

za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických
zamestnancov
za rodičov
za rodičov
delegovaný za zriaďovateľa

Poradné orgány:
Pedagogická rada: Odborné pedagogické riadenie sme dosiahli aj účasťou pedagogickej
rady na riadení podľa § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len
,,vyhláška o materskej škole) poradným orgánom riaditeľky materskej školy. Plán činnosti
pedagogickej rady tvoril súčasť plánu práce materskej školy, riadili sa ním rokovania
pedagogickej rady. Obsah plánu činnosti pedagogickej rady sa vypracoval pred začiatkom
školského roka. Zasadnutia pedagogickej rady boli v súlade s rokovacím poriadkom
pedagogickej rady. Jej členmi sú pedagogickí zamestnanci v MŠ. Pedagogická rada sa
schádzala podľa schváleného plánu práce. Počet zasadnutý: 4x . Prijaté uznesenia: 6
Metodické združenie – nakoľko je MŠ jednotriedna MZ neorganizujeme.

Riadiaca a kontrolná činnosť:
Riadiaca a kontrolná činnosť bola zameraná na získanie objektívnych informácií o výsledkoch
práce pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Vnútroškolská kontrola bola
realizovaná hospitačnou činnosťou a kontrolou v oblasti pracovnoprávnej. Hospitačná činnosť
bola uskutočňovaná podľa plánu hospitačnej činnosti. Jej cieľom bolo nielen kontrolovať
prácu učiteľky ale aj poskytnúť pomoc a spoločne sa poradiť pri plánovaní, aj realizácii

výchovno - vzdelávacej činnosti. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti sme využívali aj
naďalej vlastnoručne zhotovené pomôcky, pripravovali prezentácie pre deti.
V oblasti pracovnoprávnej sa nevyskytli väčšie nedostatky, ostatné boli odstraňované
priebežne počas roka.

d) Údaje o počte detí za školský rok 2020/2021:
Výchovno- vzdelávacia činnosť je celodenná pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. V prevádzke je
jedna trieda pre všetky vekové kategórie detí. Do základnej školy nastúpili 2 deti z toho 1
dieťa do špeciálnej základnej školy, 3 deti v materskej škole pokračujú v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania.

MŠ Henckovce

Počet
tried

Počet
detí
spolu

1

13

Počet
predškolákov

Počet detí
pokračovanie
plnenia PPV

Počet
detí
S IVVP

3

0

5

Priemerná
dochádzka
v šk. roku
2020/2021
78,2%

´

e) Údaje o počte pedagogických zanmestnancov, odborných zamestnancov a daľších
zamestnancov:
Počet
Zamestnanci MŠ spolu
z toho PZ
z toho NZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
Z počtu NZ
školníčka, výdaj stravy
- kvalifikovaný
- nekvalifikovaný

3
2
1
2
1
1

PZ – pedagogický zamestnanci
NZ – nepedagogický zamestnanci
Údaje pedagogických zamestnancov materskej školy:
Všetci pedagogický zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon činnosti učiteľa
predprimárného vzdelávania v zmysle platnej legislatívy (1 pedagogický zamestnanec vrátane
riaditeľky školy). 1 pedagogický zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 1.

atestačnú skúšku, funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie a 1 pedagogický
zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, 1. atestačnú skúšku, funkčné vzdelávanie
a funkčné inovačné vzdelávanie je zaradení v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec
s 1. atestáciou.
Údaje nepedagogických zamestnancov materskej školy:
1 nepedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné požiadavky.
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zanestnancov:
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov určuje Plán profesijného rozvoja, ktorý nadobúda
platnosť po schválení zriaďovateľom. Každý pedagogický
zamestnanec má svoj Osobný plán profesijného rastu. Pedagogický zamestnanci sa zúčastnili
aktualizačného vzdelávania vo vzdelávacích programoch a webinároch.
h)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Poskytovateľ
vzdelávania

Názov aktualizačného
vzdelávania

Meno a

priezvisko PZ

Priebeh vzdelávania/počet PZ
ukončilo

Edusteps
Svidník

Rozprávka a príbeh
v edukácii MŠ

Mgr. Š. Lučková

pokračuje

rozsah
vzdelávania

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

Dramatické techniky
v MŠ

1

0

2 hod.

Finančná gramotnosť
v MŠ

1

0

2 hod.

v spolupráci s
MŠ Henckovce

Dramatické techniky
v MŠ
Edusteps
Svidník

Finančná gramotnosť

v spolupráci s
MŠ Slavošovce

Edusteps
Svidník
v spolupráci
s MŠ Henckovce

Edusteps
Svidník

v spolupráci
s MŠ Slavošovce

Rozprávka a príbeh
v edukácii MŠ

Bc. M. Liptáková

Mgr. Š. Lučková :
- účasť na online porade s regionálnym hygienikom RÚVZ Rožňava dňa 3. 2. 2021 a 23. 2.
2021
- účasť na online porade riaditeliek MŠ CPPPaP Rožňava
- absolvovanie webinárov:
Raabe odborné nakladateľstvo –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi (22. 2. 2021)
Přechod z mateřské do základní školy (2. 3. 2021)
Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva (2. 3. 2021)
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v M (8.3.
2021)
Podporme našich najmenších v ich vývine (16. 3. 2021)
Čoskoro školákom (22.3.2021)
Pozvíjanie grafomotoriky predškolákov (7. 4. 2021)
Asistent pedagoga v MŠ (12. 4. 2021)
Ako rozhoduje riaditeľ školy? ( 19.04.2021)
Ako učiť malé deti ? Hrou ? (20.04.2021)
Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi- aktualizovaný
webinár ( 26. 4. 2021)
Kvalita výroby jedál v školskej jedálni s dôrazom na diétne
stravovanie od 1.9.2021 (27.4.2021)
ADÉHÁDĚ- Jak na emoce détí s ADHD (10.05.2021)
Viete ako evidovať dokumentáciu pre ŠJ od 1.9.2021? (19.
5. 2021)
Vychádzka ako forma bádateľského vyučovania na
hodinách biológie ( 26.5.2021)
Viete aké smernice musíte povinne spracovať?(27.5.2021)
Pohybová aktivita detí v čase pandémie (31.5.2021)
Predškolák s ADHAD? Žiadny problém! (3.6.2021)
Hodnotenie pedagogických zamestnancov v MŠ (7.6.2021)
Profesijný rozvoj učiteľa a možnosti jeho kariérneho
postupu(10.6.2021)

V Lavici s.r.o – Relaxácia a meditácia v prostredí materskej školy a na 1. stupni základných
škôl (25. 2. 2021)
Baby balance – Na káve so psychologičkou (26. 3. 2021)
Edusteps – Práca s médiami v materskej škole (5. 3. 2021)
- Ekológia v školskej praxi ( 26.04.2021)
Krásne sady – Prínosy slobodnej hry pre rozvoj dieťaťa (24. 3. 2021)
Šárka Miková – Teórie typu (6. 4. 2021)
Vedomosti do vrecka- Folklór v edukačnom procese (24.5.2021)
Osobný údaj GDPR- online školenie k ochranne osobných údajov (4.6.2021)
ŠPÚ Bratislava- webinár Mediálna gramotnosť (29.6.2021)

Bc. M. Liptáková:
- absolvovanie webinárov:
Raabe odborné nakladateľstvo – Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi (22. 2. 2021)
– Přechod z mateřské do základní školy (2. 3. 2021)
– Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva (2. 3. 2021)
–Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v M (8.3. 2021)
– Podporme našich najmenších v ich vývine (16. 3. 2021)
– Čoskoro školákom (22. 3. 2021)
– Rozvíjanie grafomotoriky predškolákov (7. 4. 2021)
– Asistent pedagoga v MŠ (12. 4. 2021)
– Ako rozhoduje riaditeľ školy? (19. 4. 2021)
– Ako učiť maličkých? Hrou? (20. 4. 2021)
–Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi (26. 4. 2021)aktualizovaný webinár
- ADÉHÁDĚ- Jak na emoce détí s ADHD (10.05.20
- Viete ako evidovať dokumentáciu pre ŠJ? (19. 5. 2021)
– Vychádzka ako forma bádateľského vyučovania na
hodinách biológie ( 26.5.2021)
– Viete aké smernice musíte povinne spracovať?(27.5.2021)
– Pohybová aktivita detí v čase pandémie (31.5.2021)
– Predškolák s ADHAD? Žiadny problém! (3.6.2021)č
– Hodnotenie pedagogických zamestnancov v MŠ (7.6.2021)
– Profesijný rozvoj učiteľa a možnosti jeho kariérneho
postupu(10.6.2021)
V Lavici s.r.o – Relaxácia a meditácia v prostredí materskej školy a na 1. stupni základných
škôl (25. 2. 2021)
– Rozvíjanie finančnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní (9. 3. 2021)
Baby balance – Na káve so psychologičkou (26. 3. 2021)
Edusteps – Práca s médiami v materskej škole (5. 3. 2021)
– Predčitateľská gramotnosť v materskej škole (26. 3. 2021)
- Ekológia v školskej praxi ( 26.04.2021)
Krásne sady – Prínosy slobodnej hry pre rozvoj dieťaťa (24. 3. 2021)
Šárka Miková – Teórie typu (6. 4. 2021)
Vedomosti do vrecka- Folklór v edukačnom procese ( 24.5.2021)
Osobný údaj GDPR- online školenie k ochranne osobných údajov (4.4.2021)
ŠPÚ Bratislava- webinár Mediálna gramotnosť (29.6.2021)
Dana Nemcová:
- absolvovanie webinárov:
Raabe odborné nakladateľstvo- Viete ako evidovať dokumentáciu pre ŠJ? (19. 5. 2021)

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
1, Vlastné aktivity školy:
CELÝ ROK
Náš strom – Na základe pozorovania a praktických skúseností určovali jednotlivé ročné
obdobia a zdôvodňovali to konkrétnymi zmenami v prírode
Dorotka nám ochorela – Realizovali aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia
Mesačné aktivity:
Poďakovanie úrody zeme - realizovali jesennú výstava a výzdoba vo vstupnej hale MŠ využili jesenných plodov pri estetizácií interiéru MŠ.
Zbieranie kvetov- deti si v rámci projektu zasadili kvety a zdôvodnili význam tejto práce
(vysušenie kvetov na ďalšiu výsadbu na jar)
Jesenná brigáda v areáli i v okolí MŠ
Zdravý úsmev- Oboznámili detí s dodržiavaním správnej ústnej hygieny a oboznámili
s výchovným programom a s pracovnými listami
Mesiac úcty k starším- viedli deti k úcte k starším aby vedome prejavovať zdvorilé správanie
Šarkaniáda- súťažili v púšťaní vlastnoručne vyrobených šarkanov
Deň jablka –realizovali triedne výstavky rôznych druhov jabĺk, ochutnávka jabĺk, prípravili
nepečený koláč, poznávali rozličné úpravy ovocia v rôznych pokrmoch
Jesenné tvorivé dielne – zhotovili rôzne výtvory z prírodného a odpadového materiálu
Príde k nám Mikuláš – privítali sme návštevu Mikuláša v našej MŠ
Vianočná besiedka s kultúrnym programom – vianočná akadémia pre rodičov online
prenose. Prežívali sme atmosféru sviatkov, v rôznych rečových prejavoch sa vyjadrovali
bezprostredne, plynule, jasne, zrozumiteľne a podľa možnosti samostatne
Tvorivé dielne - vytvárali výzdobu na stromček
Naplánované aktivity podľa Plánu školy v mesiaci január, február, marec a apríl do
9.04.2021 sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia prevádzky zapríčinenej šírením
respiračného ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia krízového štábu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a RÚVZ SR.
Jarné upratovanie- upratovanie školského dvora a okolia MŠ
Máj, máj zelený- stavanie mája, zachovávanie tradícii v obci
Sadenie- kvetov, byliniek, zeleniny
Výsadzanie – Lipových stromov a kríkov

Deň matiek- online vystúpenie detí v materskej škole, výroba pozdravou
Návšteva inštitúcií v obci- Evanjelický kostol, Katolícky kostol, hasičská zbrojnica
Deň detí- uskutočnili športové, zábavné aktivity pre deti navštevujúce materskú školu
Henckovce
Divadlo Mechúrik Koščúrik – online v MŠ,- SND pod záštitou MŠ VV a Š SR
Zápis detí- pre školský rok 2021/2022
Deň životného prostredia- zbieranie odpadkov v obci Henckovce, polievanie byliniek, kvetov
a zeleniny v školskej záhradke, utváranie základných elementárnych zručností pri práci
z krovinorezom, vybudovanie školskej fontány
Galéria na ulici- výstava detských výtvarných prác na tému moja mamička a pani starostka
obce – očami detí na ulici v obci Henckovce
Anglický piknik- spoznávanie kultúry a stolovania a hier inej európskej krajiny
Denná škola v prírode - týždeň zameraný na vychádzky v prírode s plnením úloh telesnej,
brannej a environmentálnej výchovy (potulky lesom v obci Henckovce)
Koncoročný školský výlet- výlet do lesa v obci Henckovce
Lúčime sa škôlka- odovzdávanie osvedčení, rozlúčka s predškolákmi

2, Prezentácia školy na verejnosti:
Pozdravy k úcte starším, deti v obci Henckovce- roznášanie pozdravov do všetkých inštitúcii
v obci aj mimo obce bývalým pani učiteľkám MŠ Henckovce
Vianočný pozdrav deti z MŠ Henckovce – roznášanie vianočných pozdravov do všetkých
inštitúcií v obci Henckovce aj mimo obce
Pozdravy ku dňu mamičiek- roznášanie pozdravov pre mamičky do všetkých inštitúcií v obci
a mimo obce Henckovce

Výtvarné súťaže :
Zelený svet - výtvarná súťaž 25. ročník v mesiaci október /2020, výtvarné práce detí J,
Tomiová, N. Bubenčíková
Časopis Vrabček- výtvarná súťaž na tému :,,Čo môže letieť“ , október /2020, výtvarné práce
detí J, Tomiová, N. Bubenčíková- bola odmenená za výtvarnú prácu farbičkami, maľovankou,

pohľadnica s venovaním a dekoračnými kvetmi
Pramienok - Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku Trstená
v mesiaci november/ 2020 výtvarné práce J. Tomiová, N. Bubenčíková
Časopis Vrabček- výtvarná súťaž pre kolektívy MŠ na tému :,,Farebná noc“ , november
/2020, výtvarné práce detí L. Tomiová, E. Tomi a R. Tomi- uverejnená výtvarná práca
v časopise Vrabček 6, február/2021
Obrázok pre Darinku - Celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku Horné Hámre ,
na tému:,,Jarný vánok“, máj/2021 , výtvarné práce detí N. Bubenčíková, L. Tomiová, a J.
Tomiová
Spoločnosť pre predškolskú výchovu- región Žilina- 4. Ročník celoslovenskej výtvarnej
súťaže pre materské školy Klnka- Klnka s názvom:,, Jarné ráno v našom regióne“, máj/2021
výtvarné práce detí N. Bubenčíková, L, Tomiová a R. Tomi
Zapojili sme sa aj do súťaží pre deti firma TAMI, Poprad - výhrou bola možnosť získať rôzne
vecné dary( notebook, trampolína, bicykel...)- s súťaži sme neboli vyžrebovaní.
h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Materská škola v školskom roku 2020/2021 v mesiaci december sa zapojila do projektu
slovenskej pošty s názvom: ,,Vianočná pošta“ obdržali sme pre všetky deti listy s vianočnou
tematikou a CD s vianočnými koledami.
V školskom roku 2020/2021 v mesiaci február zapojila do Rozvojového projektu pre
Materské školy pod názvom: ,,Múdre hranie“, ktoré realizovalo MŠVV a Š SR. Projekt bol
zameraný na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia
materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Materská škola Henckovce
v projekte neuspela.

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole.
V školskom roku 2020/2021 nebola v MŠ Henckovce vykonaná Štátna školská inšpekcia.

j) Informácie o priestrorových podmiebnkách a materiálno- technických podmienkách
školy
Budova materskej školy je účelovo priestranná s možnosťami poskytovať celodenný
i poldenný pobyt jednotriednej materskej školy. Kapacita MŠ je 21 detí. MŠ je poschodová
budova, nachádza sa uprostred veľkej školskej záhrady. Interiér je vybavený starším aj
novším nábytkom. Aktuálnou výzdobou a produktmi tvorivosti detí sme celoročne

obohacovali jeho estetický vzhľad. Škola je dvojpodlažná. Na prízemí sa nachádzajú pivničné
priestory, ktoré boli čiastočne zrekonštruované. Na poschodí sa nachádza šatňa, kuchynka,
jedáleň, sociálne zariadenie, 2 izby a spálňa. Interiér školy je čistý a v plnej miere vyhovuje
pobytu a životu detí v MŠ, podporuje plnenie edukačných cieľov. Trieda MŠ je vybavená
dostatočným množstvom hračiek, didaktických pomôcok ako i IKT pomôckami - PC, 1 Beeboot, 1 farebnou tlačiarňov, vzdelávacími edukačnými softvérmi pre deti (Cirkus šaša
Tomáša), digitálnym fotoaparátom, LCD televízorom, 1 interaktívnou tabuľou , video,
kamerou a CD prehrávač, mobilný telefon.
Exteriér MŠ tvorí priestranná udržiavaná záhrada s listnatými a ihličnatými stromami.
V školskej záhrade je detská kĺzačka, 2 lavičky na sedenie, drevené auto, kolotoč,
pieskovisko, baskatbalové koše rôzne telovýchovné náradie z kovového a dreveného
materiálu.
Pivničné priestory sú využívané ako sklad hračiek určených na pobyt vonku a archiv pre
školskú dokumentáciu.

k)Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky , o oblastiach v ktorých
má škola nedostatky.
Informácie v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
-

vynikajúca lokalita MŠ

-

priaznivá klíma školy

-

kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

-

záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

-

záujem pedagogických zamestnancov podieľať sa na aktivitách školy, projektoch, aj

mimo pracovného času
-

zapájanie sa do rôznych súťaží a projektov podľa aktuálnych ponúk rôznych inštitúcií
a spoločností

-

uplatňovanie environmentálnych prvkov do procesu výchovy a vzdelávania v MŠ

-

vybavenie triedy IKT

-

športové aktivity

-

aktivity zamerané na ľudové tradície

-

aktivity zamerané na zdravý životný štýl

-

demokratický štýl riadenia

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky:
- obmedzené finančné prostriedky na prevádzku MŠ
- vybavenie tried starým nábytkom
- nedostatok moderných didaktických učebných pomôcok
- nedostatočne vybavená knižnica MŠ odbornými publikáciami
- nepravidelná dochádzka detí z marginalizovanej rómskej komunity
- narušená komunikačná schopnosť u detí
- chorobnosť detí
- nesprávny rečový prejav detí
- nedostatočná výdrž pre ukončenie hry alebo činnosti
- neporozumenie v komunikácii v spisovnom slovenskom jazyku
- impulzívne, nevhodné správanie medzi deťmi
- nedostatočná výdrž pre ukončenie hry alebo činnosti
- chýbajúce parkovisko pred MŠ

Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky:
-

v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť priestor pre chýbajúce parkovisko

-

pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti detí, spolupracovať s rodinou, logopédom

-

v spolupráci so zriaďovateľom požiadať o dokúpenie moderných didaktických
pomôcok, odborných publikácií a vybavenie tried novým moderným nábytkom

-

spolupráca s rodinou, komunikovať s deťmi v domácom prostredí spisovným
slovenským jazykom

-

spolupráca s rodinou odstraňovať nevhodné prejavy správania sa detí

(2)
a) Počet detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
Materskú školu v školskom roku 2020/2021 nenavštevovali žiadne deti so špeciálnovýchovno vzdelávacími potrebami.

b) Údaje o počte prijatých detí v školskom roku 2020/2021:
Celkový počet zapísaných detí (máj 2021)
Aktuálny celkový počet zapísaných detí
( k 31.08.2021)
Počet detí pokračujúcich v plnení povinného
predprimárného vzdelávania (po ukončení
vyšetrení máj 2021)
Počet detí so ŠVVVP

15
13
3

0

5.
a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy podľa
osobitého predpisu:

1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Vyzbieraná suma od zákonných zástupcov detí za šk. rok 2020/2021 125 €

2. Príspevok poskytnutý z MŠVV a Š SR na výchovu a vzdelávanie deťom, ktoré majú
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 929 €
3. Dotácia poskytnutá Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, na podporu výchovy
k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 33,20 €

Materiálna pomoc od sponzorov:
- ESSITY Slovakia, s.r.o,- Gemerská Hôrka – hygienický výrobky
- Notes Betliar- výkresy a farebné papiereň
- Gemtex, Rožňava- galantéria
Lidl Slovensko- drevený regál, detská kuchynka, detská tabula, rozprávkové CD
Parkety, Rožňava- koberec
p. Ružena Do Duc Liptáková, Rožňava- vianočný stromček
p. Milan Šimon, Henckovce- vianočný stromček
p. Štefánia Lazová, Henckovce- vianočné ozdoby
p. Veronika Chochoľová, Henckovce- semienka rastlín
COOP Jednota, Henckovce- miestna potraviny- sladkosti pre deti v MŠ
p. Dana Nemcová, Henckovce- Sladkosti pre deti v MŠ
p. Milena Černajová, Nižná Slaná- sladkosti pre deti v MŠ

p. Martina Belányiová- BELA, Štítnik- bazén pre deti
p. Pavol Belányi- BELMAT, Štítnik- exteriérové farby
rodina p. Maroša Dovca- karnevalový kostým

b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase.
Materská škola Henckovce nerealizuje žiadnu krúžkovú činnosť pre deti v ich voľnom čase.

Výchovno- vzdelávacia činnosť v čase mimoriadnej situácie od januára 2021 do 9.
apríla 2021 v materskej škole Henckovce bolo prerušená. Prevádzka materskej školy
Henckovce bola opätovne v činnosti od 12. apríla 2021 v súlade s nariadeniami hlavného
hygienika SR, RÚVZ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V Henckovciach: 2. 9. 2021

Mgr. Štefánia Lučková
Riaditeľka MŠ

