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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy
za školský rok 2021/2022
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_______________________________________________________________________
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
materskej škole za školský rok 2021/2022

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

Materská škola

Adresa školy:

049 23 Henckovce č. 95

Telefonický kontakt:

0911 617 118

Adresa elektronickej pošty:

ms.henckovce@gmail.com

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca,
funkcia:
Mená a priezviská funkcie členov Rady:

Mgr. Štefánia Lučková- riaditeľka MŠ
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
Poradné orgány školy:
- Rada školy
- Pedagogická rada
Rada školy:
Rada školy pri Materskej škole, 049 23 Henckovce 95 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 a končí v 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, skvalitnením 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:

Mgr. Jana Hudáková
Dana Nemcová
Marcela Tomiová
Žaneta Karalová
Bc. Monika liptáková
3x
4.09.2021
8.04.2022
24.06.2022
5

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

Pedagogická rada: Odborné pedagogické riadenie sme dosiahli aj účasťou pedagogickej rady
na riadení podľa § 2 vyhláška č. 541/2021 Z. z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
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:3.

d) Údaje o počte detí za školský rok 2021/2022:
Výchovno- vzdelávacia činnosť je celodenná, pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. V prevádzke
bola jedna trieda pre všetky vekové kategórie detí. Deti, ktoré si plnili povinné predprimárne
vzdelávanie a deti, ktoré pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, boli
prijaté do ZŠ Nižná Slaná - 2 deti, ZŠ Gemerská Poloma 1 dieťa,, 1 dieťa do špeciálnej ZŠ
Rožňava, 3 deti v materskej škole pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a 1
dieťa ukončilo dochádzku do materskej školy z dôvodu zmeny bydliska.
Stav k 15.09.2021
Počet
Tried

Počet
detí
spolu

Počet detí
plniace povinné
predprimárne
vzdelávanie

Počet detí
s pokračov
aním PPV

Počet detí
so ŠVVP

Počet detí
v hmotnej
núdzi

13

4

3

0

3

Heterogénna

MŠ Henckovce

1

e) Údaje o počte pedagogických
zamestnancov:
Počet
Zamestnanci MŠ spolu
vedúci pedagogický zamestnanci
samostatný pedagogický zamestnanci
nepedagogický zamestnanci

Z počtu pedagogický zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
Z počtu nepedagogický zamestnanci
školníčka, výdaj stravy
- kvalifikovaný
- nekvalifikovaný

zamestnancov,

3
1
1
1
2
1
1

Priemerná
dochádzka
v šk. roku
2021/2022
60,11%

odborných zamestnancov a daľších

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Pedagogický zamestnanci
Pracovné zaradenie
Samostatný pedagogický
zamestnanec

Karierový stupeň
PZ s 1. atestáciou

Stupeň vzdelávania
2

Pracovný úväzok

VŠ I. stupeň

1

28

1

VŠ II. stupeň

1

23

1

Profesijný rozvoj
Počet
Kariérový stupeň
2
Vedúci PZ
Triedny učiteľ

Počet
1
1

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov určuje Plán profesijného rozvoja, na obdobie 20202025 a na príslušný školský rok, ktorý nadobúda platnosť schválením zriaďovateľa.
Každý pedagogický zamestnanec má svoj Osobný plán profesijného rastu. Pedagogický
zamestnanci sa zúčastnili v rámci plnenia PPR aktualizačného vzdelávania vo vzdelávacích
programoch a webinároch.

Poskytovateľ
vzdelávania

Názov aktualizačného
vzdelávania

Meno a

Priebeh vzdelávania/počet PZ

priezvisko PZ

ukončilo

Edusteps o.z.,
Svidník
v spolupráci s
MŠ Markuška

Plán profesijného
rozvoja
Predčitateľká
gramotnosť v MŠ

Edusteps o.z.,
Svidník

Portfóliou
pedagogického
zamestnanca

Edusteps o.z.,
Svidník
v spolupráci s
MŠ Markuška

Plán profesijného
rozvoja
Predčitateľká
gramotnosť v MŠ

Edusteps o.z.,
Svidník

Portfóliou
pedagogického
zamestnanca

Mgr. Š. Lučková

Bc. M. Liptáková

pokračuje

rozsah
vzdelávania

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

1

0

2 hod.

Názov vzdelávania mimo plánu profesijného rozvoja:
- pracovná porada riaditeliek MŠ
- informačné stretnutie riaditeliek materských škôl okresu Rožňava, CPPP a P
- pracovná porada riaditeliek MŠ
- Osobnýúdaj.sk: školenie – „Oprávnenej osoby“ prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje
v zmysle čl.32 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) (4. 06.2022)
Absolvovanie webinárov:
Raabe odborné nakladateľstvo
- Jak rozvíjet gramotnosti v mateřské škole? (20.9.2021)
- Ochrana zdravia s predškolákmi- Hravo a pútavo (21.9.2021)
- Projekt inklúzia v mateřské škole (22.9.2021)
- Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií (27.9.2021)
- Prehľad zmien v aktuálnej školskej praxi (12.10.2021)
- Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní (9.11.2021)
- Dítě – cizinec v mateřské škole (18.11.2021)
- Viete ako si zvýšiť kariérny plat II? (22.11.2021)

- Hudobná výchova hravo a zábavne (23.11.2021)
- Ako spoznávať s deťmi prírodu? Autenticky! (30.11.2021)
- Školská zrelosť – Čo si všímať a ako ju rozvíjať (9.12.2021)
- Hry na rozvoj – využívate ich? (2.2.2022)
- Kognitívni činnosti u predškolákov (7.2.2022)
- Rozvíjame grafomotoriku škôlkarov (8.2.2022)
- Logopédia včas alebo kým čakáte na logopéda (14.2.2022)
- Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní (16.2.2022)
- Ideme do školy (22.2.2022)
- Školské smernice očami kontrolóra (23.2.2022)
- Ako pripraviť rúčku na prvé kreslenie (28.2.2022)
- Cudzinec v materskej škole (1.3.2022)
- Pripravujeme škôlkarov na čítanie a písanie (8.3.2022)
- Aby deti zvieratá (a ich zvuky) poznali (10.3.2022)
- Zmeny právnych predpisov pre školské stravovanie v roku 2022 (15.3.2022)
- Ako na najmenších škôlkarov (16.3.2022)
- Akadémia pre pedagógov-legislatíva a východiská (17.3.2022)
- Adaptační období při vstupe do mateřské a základní školy (4.4.2022)
- Vyhláška 541/2021 o materskej škole (6.4.2022)
- Rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky u detí (7.4.2022)
- Poruchy učenia nemusia byť strašiakom (25.4.2022)
Bc. M. Liptáková:
Osobnyudaj.sk: školenie – „Oprávnenej osoby“ prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje
v zmysle čl.32 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) (13.4.2022)
Absolvovanie webinárov:
Raabe odborné nakladateľstvo
- Jak rozvíjet gramotnosti v mateřské škole? (20.9.2021)
- Jak rozvíjet polytechnickou gramotnosť v mateřské škole? (4.10.2021)
- Prehľad zmien v aktuálnej školskej praxi (12.10.2021)
- Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní (9.11.2021)
- Dítě – cizinec v mateřské škole ( 18.11.2021)
- Viete ako si zvýšiť kariérny plat II? (22.11.2021)
- Hudobná výchova hravo a zábavne (23.11.2021)
- Ako spoznávať s deťmi prírodu? Autenticky! (30.11.2021)
- Školská zrelosť – Čo si všímať a ako ju rozvíjať (9.12.2021)
- Kognitívni činnosti u predškolákov (7.2.2022)
- Rozvíjame grafomotoriku škôlkarov (8.2.2022)
- Logopédia včas alebo kým čakáte na logopéda (14.2.2022)
- Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní (16.2.2022)
- Ideme do školy (22.2.2022)
- Ako pripraviť rúčku na prvé kreslenie (28.2.2022)
- Cudzinec v materskej škole (1.3.2022)
- Hudobná výchova-inšpirácie a hry (3.3.2022)
- Pripravujeme škôlkarov na čítanie a písanie (8.3.2022)
- Aby deti zvieratá (a ich zvuky) poznali (10.3.2022)

- Ako na najmenších škôlkarov (16.3.2022)
- Akadémia pre pedagógov-legislatíva a východiská (17.3.2022)
- Adaptační období při vstupe do mateřské a základní školy (4.4.2022)
- Vyhláška 541/2021 o materskej škole (6.4.2022)
- Rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky u detí (7.4.2022)
- Abeceda predškoláka (21.4.2022)
g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Vlastné aktivity školy:
CELÝ ŠKOLSKÝ ROK
- Premeny nášho stromu – na základe pozorovania a praktických skúseností určovali
jednotlivé ročné obdobia a zdôvodňovali to konkrétnymi zmenami v prírode
- Dorotka – realizovali aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia
- Doprava- aktivity zamerané na bezpečnosť na ceste a v jej blízkosti
Mesačné aktivity:
September
- Jesenná vychádzka do prírody- týždeň mobility
- Beh obcou Henckovce- realizovali športové dopoludnie
- Ďakujeme za úrodu zeme - realizovali jesennú výstavu a výzdoba ovocia a zeleniny vo
vstupných priestorov MŠ
Október
- Šarkaniáda- súťažili v púšťaní vlastnoručne vyrobených šarkanov
- Pre deduška a babičku- viedli deti k úcte k starším, aby vedome prejavovať zdvorilé
správanie, online vystúpenie pre našich starých rodičov, vyrobili pozdravy
- Deň jablka – realizovali triedne výstavky rôznych druhov jabĺk, ochutnávka jabĺk,
pripravili nepečený koláč, poznávali rozličné úpravy ovocia v rôznych pokrmoch –
ovocný šalát
- Jesenné tvorivé dielne – zhotovili rôzne výtvory z prírodného materiálu
- Jesenná brigáda - realizovali brigádu v areáli i v okolí MŠ
November
- Záchranné zložky- beseda s policajtmi OOPZ z RV
December
- Vitaj Mikuláš – privítali sme Mikuláša v našej MŠ krátkym detským pásmom v podobe
básní, vinšov a piesní
- Vianočná besiedka – vianočné vystúpenie pre rodičov online prenose, prežívali sme
atmosféru sviatkov
- Vianočné tvorivé dielne - vytvárali výzdobu na stromček, piekli medovníky, vyrábali
Vianočné pozdravy
Január
- Zimné olympijské hry- podporovali zimné športy- bobovanie, otužovanie

-

Starostlivosť o zvieratá v zime - starali sa o zvieratá a voľne žijúce vtáctvo v zime

Február
- Maškarný ples- prezentovali karnevalové masky
Marec
- Čítajme si spolu- vystáva detských kníh , moja obľúbená kniha, obohacovali slovník
o nové slová
- Jarné tvorivé dielne- spoločné tvorenie, jarná výzdoba MŠ
- Na návšteve v obecnej knižnici- rozvíjali predčitateľskú gramotnosť a budovali pozitívy
vzťah ku knihám
- Morene, Morena, kde si prebývala- oboznámili sa s ľudovými tradíciami, vynášali
Morenu
Apríl
- Jarná brigáda- upratovanie školského dvora a okolia MŠ
- Deň Zeme- turistická vychádzka do prírody
Máj
Jún
-

V našej záhradke- sadili kvety, bylinky a zeleninu v záhradke
Deň matiek- online vystúpenie detí v materskej škole, výroba pozdravov a darčekov pre
mamičky
Máj, máj zelený stavanie mája, zachovávanie tradícii v obci
Návšteva inštitúcií v obci- OÚ
Na návšteve v kostole- navštívili kostol ECAV a Rímsko- katolícky kostol
Zápis detí pre školský rok 2022/2023
MDD - uskutočnili športové, zábavné aktivity pre deti navštevujúce materskú školu
Deň životného prostredia- zbieranie odpadkov v obci Henckovce
Beseda s poľovníkom- utváranie pozitívneho vzťahu k živočíšnej ríši a ochranárskych
postojov k lesu
Galéria na ulici- výstava detských výtvarných prác na ulici v obci Henckovce
Piknik v obecnom parku- zábavné a športové aktivity v obecnom parku
Výlet do lesa– prechádzka lesom v obci Henckovce
Školský výlet do Betliara- návšteva galérie, hry na detskom ihrisku, prechádzka po
historickom parku pri kaštieli Betliar
Rozlúčka s predškolákmi- rozlúčka so škôlkou a kamarátmi, odovzdávanie osvedčení

Adoptuj kravičku- starali sa o svoju adoptívnu virtuálnu kravičku Malina, plnili zábavné úlohy
pre MŠ
OMEP Slovensko- realizovali aktivity, názory detí na MŠ, výtvarné práce, básnička o materskej
škole, publikované v Zborníku 2021

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
Vianočný pozdrav deti z M Š- roznášanie vianočných pozdravov do všetkých inštitúcií v obci
Henckovce aj mimo obce, bývalým pani učiteľkám MŠ
Veľkonočný pozdrav - roznášanie veľkonočných 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, bývalým pani učiteľkám MŠ
Výtvarné súťaže :
Časopis Vrabček- výtvarná súťaž na tému :,, Prázdninové zvieratko“, september /2021, výtvarné
práce detí J, Tomiová, L. Tomiová, R. Tomi
Zelený svet 26. Ročník- výtvarná súťaž na tému:,, Lokálnosť je naša budúcnosť“, v mesiaci
september /2021, odoslané výtvarné práce detí J, Tomiová, R. Tomi
Pramienok- Celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku v mesiaci
november/ 2021 výtvarné práce L. Tomiová, N. Bubenčíková
Časopis Vrabček- výtvarná súťaž pre kolektívy MŠ na tému :,, Za oknom“, február /2022,
výtvarné práce detí L. Tomiová, S. Tomiová, N. Bubenčíková, J. Tomiová- uverejnená výtvarná
práca L. Tomiová v časopise Vrabček 8, apríl /2022
ZŠ P. E. Dobšinského, Slavošovce- výtvarná súťaž na tému: ,,Maľujeme Dobšinského
rozprávky“, v mesiaci február/2022 odoslané výtvarné práce detí J. Tomiová a N. Bubenčíková,
odmenené výtvarné práce detí pamätným listom
Časopis Vrabček- výtvarná súťaž pre kolektívy MŠ na tému : ,,Trojka“, marec/2022, odoslané
výtvarné práce detí L. Tomiová, E. Tomi, R. Tomi a J. Tomiová
GOS- Rožňava, XXXVII. ročník Celoslovenskej výtvarnej súťaže- na tému: ,,Vesmír očami
detí“, marec/2022, odoslané výtvarné práce detí E. Tomi, R. Tomi a J. Tomiová, vystavená práva
v GOS Rožňava J. Tomiová a E .Tomi odoslaná do Celoslovenskej súťaže

Časopis Vrabček- výtvarná súťaž pre deti na tému: ,,Nakreslite tulipány“, máj /2022, odoslané
práce detí, Sára Tomiová, Lenka Tomiová,, Jasmína Tomiová, Rudolf Tomi, Emil Tomi a Monika
Tomiová
MŠVV a Š SR vyhlásilo 16. Ročník výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč/2022- na tému: ,,Deti
deťom maľujú rozprávku“, odoslané výtvarné práce detí N. Bubenčíková, L. Tomiová, E. Tomi,
R. Tomi, J. Tomiová, J. E. Lupták
Obrázok pre Darinku - Celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku Horné Hámre ,
na tému: ,,Voňavé leto“, máj/2022, odoslané výtvarné práce detí L. Tomiová, a J. Tomiová,
výtvarná práca L. Tomiová uspela na 2. mieste v Kategórii B materské školy

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
V školskom roku 2021/2022 vyhlásil Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský
mliekarenský zväz projekt Adoptuj kravičku- do ktorého sme sa zapojili, virtuálne sme sa
starali sa o svoju adoptívnu kravičku Malina a plnili sme rôzne zábavné úlohy, súťažili sme
o ceny v hodnote 5 000 eur pre MŠ a rôzne ceny pre víťazné triedy
V školskom roku 2021/2022 vyhlásil Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú
výchovu projekt:,, Pri príležitosti oslavy Dňa materských škôl na Slovensku 2021 OMEP
Slovensko, do ktorého sme sa zapojili, realizovali sme aktivity, názory detí na MŠ, výtvarné
práce, básnička o materskej škole, zverejnené v publikácii k Dňu materských škôl na Slovensku
2021, zborník 2021
Materská škola v školskom roku 2021/2022 v mesiaci december sa zapojila do projektu
slovenskej pošty s názvom: ,,Vianočná pošta“ obdržali sme pre všetky deti listy s vianočnou
tematikou a omaľovanky
V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu:,, Triedim, triediš, triedime“,
vyhláseného Slovenskou agentúrou životného prostredia, dňa 28.1.2022, získanie sme 10 ks
setov s farebnými taškami na triedenie odpadu pre MŠ a manuál triedenia odpadu
V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu pre deti predškolského veku :,, Take
me out“ - Zober ma von, zorganizovali sme vonkajšie vzdelávanie detí v týždni od 16. mája do
20.mája 2022
V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu pre MŠ a 1. stupeň ZŠ, Bosonohá
olympiáda 2022, zorganizovali sme pohybové a zábavné aktivity v týždni od 30. mája do 3. júna
2022, súťažili sme o krásne ceny pre našu MŠ

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.
V školskom roku 2021/2022 nebola v MŠ vykonaná Štátna školská inšpekcia.

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno- technických podmienkach školy
Budova materskej školy je účelovo priestranná s možnosťami poskytovať celodenný i poldenný
pobyt jednotriednej materskej školy. Kapacita MŠ je 15 detí. Deti v mš trávia väčšinu času
spoločne tvoria ,objavujú, komunikujú, učia sa hraním… MŠ je poschodová budova, nachádza sa
uprostred veľkej školskej záhrady. Škola je dvojpodlažná. Na prízemí sa nachádzajú pivničné
priestory, ktoré boli zrekonstruované sú využívané ako sklad hračiek určených na pobyt vonku a
archiv pre školskú dokumentáciu.
Na poschodí sa nachádza šatňa, kuchynka, jedáleň, zariadenie osobnej hygieny pre deti a
zamestnancov, 2 izby a spálňa. Interiér školy je čistý a v plnej miere vyhovuje pobytu a životu
detí v MŠ. Trieda MŠ je vybavená dostatočným množstvom hračiek, didaktických pomôcok ako i
IKT pomôckami - PC, 1 Bee- boot, 1 farebnou tlačiarňov, vzdelávacími edukačnými softvérmi
pre deti, digitálnym fotoaparátom, LCD televízorom, 1 interaktívnou tabuľou , video, kamerou
a CD prehrávač, mobilný telefon.
Exteriér MŠ využívajú deti na hry i riadené aktivity. Tvorí ho priestranná udržiavaná záhrada
s listnatými a ihličnatými stromami. V školskej záhrade je drevený altánok, detská kĺzačka,
lavičky na sedenie, drevené auto, kolotoč, pieskovisko, baskatbalové koše rôzne telovýchovné
náradie z kovového a dreveného materiálu.

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
-

vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
kvalitná príprava detí do ZŠ
spolupráca s rodičmi
zapojenie sa do projektu Adoptuj kravičku
zapájanie sa do výtvarných súťaží a projektov
prostredie na školskom dvore k environmentálnemu vzdelávaniu
pravidelné aktivity zamerané na zdravý životný štýl
aktivity zamerané na ľudové tradície
vybavenie triedy PC a IKT
estetické vybavenie tried a školského dvora
podpora zriaďovateľa

- priaznivá klíma MŠ
Zoznam uplatňovacích vzdelávacích programov
Vzdelávací program:
- Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
- Školský vzdelávací program: Prekvapenia ,,Zeleného domčeka“

(2)
a) Počet detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
Materskú školu v školskom roku 2021/2022 nenavštevovali žiadne deti so špeciálno- výchovno
vzdelávacími potrebami.
b) Údaje o počte prijatých detí v školskom roku 2022/2023:
Celkový počet zapísaných detí (jún 2022)
Aktuálny celkový počet zapísaných detí v MŠ
( k 31.08.2022)
Počet detí s pokračovaním plnenia povinného
predprimárného vzdelávania (po ukončení
vyšetrení máj 2022)
Počet detí s ŠVVP
(3)

5
13
3

2

a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy
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 2021/2022 - 170 €
2. Príspevok poskytnutý z MŠVV a Š SR na výchovu a vzdelávanie deťom, ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - 5840 €
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,
- NBS -5x PC,
- TESCO Rožňava- plastový záhradný detský domček,
- Notes Betliar- výkresy a farebné papiere,
- COOP Jednota, Henckovce- miestne potraviny- sladkosti pre deti v MŠ,
- p. Dana Nemcová-Henckovce, p. Viera Dovcová-Henckovce, p. Milan Šimon-Henckovce, p.
Iveta Dovcová- Henckovce, p. Marcela Tomiová -Henckovce, p. Milena Černajová-Nižná Slanásladkosti pre deti v MŠ,
- p. Frederika Liptáková, Rožňava- plyšové hračky,
- BELMAT- p. Pavol Belányi, Štítnik – nábytok,
- p. Martina Duríčeková, Rakovnica- detské gumáky pre všetky deti v MŠ,
- p. Veronika Chocholová, Gemerská Poloma- hračky a omaľovánky,
- p. Zuzana Villimová, Markuška- krajčírske práce,
- M-HAIR - p. Milota Makkai, Štítnik – zapožičanie stojanového fénu na vlasy počas návštevy
kaderníčky v MŠ

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

c) Informácie o spolupráci materskej školy
Zriaďovateľ obec Henckovce
Obecná knižnica Henckovce
Rodičovské združenie
Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Poloma
Základná škola Nižná Slaná
Základná škola Gemerská Poloma
CPPP a P Rožňava
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Rožňava

V Henckovciach: 30. 09. 2022

Mgr. Štefánia Lučková

Riaditeľka MŠ

