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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 z 18.12.2020 o štruktúre a obsahu správ 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Plán práce Súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad na školský rok 

2021/2022 

3. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých tried 

4. Ďalšie podklady: zápisnice z pedagogickej rady 

zápisnice z rodičovských stretnutí 

vyhodnotenie činnosti krúžkov 



Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3168/13, Poprad za školský rok 2021/2022 

 

Článok I 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole ( § 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy: Súkromná materská škola Stella 

2. Adresa školy:  Jarná 3168/13, 058 01 Poprad 

3. Telefónne číslo: +421 911 249 944, +421 904429324,  +421 904416988 

4. Adresa web- stránky: www.smsstella.sk 

5. E-mailová adresa : 1.smsstella@centrum.sk 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Andrea Šuchaňová riaditeľka 

 

7. Členovia rady školy: 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Naďa Nevlazlová Luhová Predseda 

Marcela Ondrušová člen 

Ing. Henrieta Eliaš člen 

Mgr. Kristína Šimková člen 

Ing. Roman Svitaň člen 

 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi ( § 2ods. 1 písm. b) 

 

1. Názov zriaďovateľa: OZ Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej 

materskej školy Stella, Jarná 3049/5,058 01 Poprad 

2. Sídlo zriaďovateľa: Jarná 3049/5, 05801 Poprad 

3. Telefónne číslo: +421 911 875 006 

4. E-mailová adresa : oz.smsstella2@gmail.com 

 

c) Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy: ( § 2ods. 1 písm. c) 

 

Poradným orgánom riaditeľky Súkromnej materskej školy Stella, Poprad je pedagogická rada 

školy a metodické združenie. 

http://www.smsstella.sk/
mailto:1.smsstella@centrum.sk
mailto:oz.smsstella2@gmail.com


Pedagogická rada sa v školskom roku 2021/2022 zišla 5x podľa plánu pedagogických porád. 

Na poradách prebiehala výmena aktuálnych informácii v legislative, informácií súvisiacich s 

pandemickou situáciou, ale aj výmena skúsenosti z praxe jednotlivých učiteliek. V diskusii o  

finančnom zabezpečení školy boli prijaté rôzne šetriace opatrenia a návrhy na využitie iných 

finančných zdrojov, resp. ich efektívnejšie spropagovanie. V zmysle platnej legislatívy boli 

prerokované predpísané dokumenty resp. prijaté rozhodnutia . 

 

Metodické združenie sa zameralo na zvyšovanie odborného a metodického rastu učiteliek, 

tvorivé hľadanie nových ciest pri zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti., najmä 

uskutočňovanie edukačných činností v intenciách moderných pedagogicko-psychologických 

postupov, ale i klasických osvedčených odporúčaní s využitím aktivizujúcich a deti 

všestranne rozvíjajúcich metód, nachádzanie tvorivých riešení pedagogických problémov 

a hodnotenie výsledkov výchovno- vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach. 

 

d) Údaje o deťoch školy za školský rok 2021/2022 ( § 2 ods. 1 písm. d) 

 

 

triedy veková 

kategória 

počet detí 2 ročné predškoláci PPPV 

Zornička 2-4 roky 16 9 0 0 

Severka 4-6 rokov 23 0 13 2 

Spolu  39 9 13 2 

 

e) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu 1.9.2021 ( § 2 ods. 1 písm. e) 

 

Pedagogickí zamestnanci 6 

Kvalifikovaní PZ 6 

Odborní zamestnanci 0 

Kvalifikovaní OZ 0 

Prevádzkoví zamestnanci 1 

Dohoda o vykonaní práce 0 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu a ďalšom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov školy ( § 2 ods. 1 písm. f) 

 

 

Názov vzdelávania 
Forma 

vzdelávania 

Miesto 

konania 

Počet 

vzdelávan. 

 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Pracovná porada 

riaditeliek 

Priebežné Poprad 1 1 0 0 



Webinár k zadávaniu 

údajov do RIS 

Priebežné online 1 1 0 0 

Videoseminá – 

Štatistiky 2021/2022 

Priebežné online 1 1 0 0 

Vnútorná  kontrola 

školy 

Priebežné online 1 1 0 0 

3. modul – Vnútorné 

procesy , evalvácia 

a autoevalvácia školy 

Funkčné 

vzdelávanie 

online 1 1 0 0 

Novela zákona č. 

414/2021 

Priebežné online 1 0 1 0 

Vydávanie rozhodnutí 

v súlade so zákonom 

č. 71/1967 Správny 

poriadok 

Priebežné Poprad 1 1 0 0 

Inventarizácia v škole Priebežné online 1 1 0 0 

 

V školskom roku 2021/2022 prebiehalo vzdelávanie aj individuálnym štúdiom 

pedagogickej literatúry, časopisov a publikácií, ktoré má škola predplatené: Naša 

škola, Škola /manažment, legislatíva, ekonomika/, KaUčing. 

 

Aktualizačné vzdelávanie 

Podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §4 ods.1 písm. j je 

povinnosťou každého pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Zamestnávateľ zorganizoval 3 školenia, 

pričom sa aktualizačné vzdelávanie prioritne zameriava na potreby zriaďovateľa, 

resp. školy. 

 

Názov Rozsah v hod. Počet vzdelávaných 

Rozprávka a príbeh v edukáciiMŠ 2 6 

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky 4 6 

Plán profesijného rozvoja 4 6 

 

Preventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z. 

Zamestnávateľ zabezpečil pedagogickým zamestnancom v pracovnom čase preventívne 



psychlogické poradenstvo a umožnil im absolvovať poradenstvo zamerané na relaxáciu, na 

učenie sa rôznym relaxačným technikám, na vnímanie potrieb, aby vedeli byť stabilní, 

spokojní sami so sebou, trpezliví a vyrovnaní. 

 

 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. g ) 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19 

boli aktivity v 1. polroku organizované mimo priestorov školy a za účasti iných 

osôb zakázané. Bolo nevyhnutné na túto situáciu zareagovať a zamerať sa 

predovšetkým na interne aktivity realizované výlučne učiteľkami školy. V druhom 

polroku sa opatrenia v súvislosti s pandémiou zrušili a aktivity sa mohli  realizovať 

v bežnom móde.  

 

Termín Aktivita Poznámka 

10.09.2021 „Zippyho kamaráti“- začiatok projektu na 

rozvoj EQ 

deti z 2.triedy 

14.9.2021 Športu zdar- ukážková hodina športovej 

prípravy 

Všetky deti 

21.9.2021 „Helen Doron“- krúžok oboznamovanie 

s anglickým jazykom 

2 detí z 1.triedy 

a 12 detí z 2. 

triedy 

30.9.2021 „Tanečný krúžok“- vedený internou 

učiteľkou 

8  detí z 1.triedy 
a 23 

detí z 2. triedy 

13.10.2021- 

13.6.2022 

Športová príprava 12 det i z  2 .  
t r iedy 

14.10.2021 „Červená Čiapočka“- vystúpenie 

pre starých rodičov-videozáznam 

všetky deti 

15.10.2021 Deň jablka- aktivity zamerané na zdravú výživu všetky deti 

22.10.2021 „Návšteva knižnice“- účel a poslanie 

knižnice 

všetky deti 

4.11.2021 Deň Materských škôl- Spoločné aktivity- Čo 
v MŠ robíme 

všetky deti 

6.12.2021 „Mikuláš v MŠ“- online všetky deti 

6.12.2021-

13.12.2021 

Prerušená prevádzka v MŠ z dôvodu karantény 
COVID 19. Dištančné vzdelávanie  

všetky deti 
 

15.12.2021 Tvorivé vianočné dielničky- vianočná pošta všetky deti 

17.12.2021 Vianočný večierok- vianočné zvyky- koledy, 
medovníky... 

všetky deti 

14.1.2022- 

29.3.2022 

Korčuľovanie 20 detí z 2. 
triedy 

14.2.2021- 

18.2.2022 

Farebný týždeň- aktivity na rozvoj fantázie všetky deti 

21.2.2022- Lyžiarsky výcvik 1  dieťa z 



25.2.2022 1.triedy a 13  
detí z 2. triedy 

28.2.2022 Divadelné fašiangy- O troch prasiatkach, Ako 
išlo vajce na vandrovku 

všetky deti 

1.3.2022 Karneval s Dorotkou všetky deti 

9.3.2022- 

18.5.2022 

„Predplavecká príprava a saunovanie“- 

penzión Amália, Nová Lesná 

21 detí z 2.triedy 

22.3.2022 Deň vody- aktivity s kolobehom vody v prírode všetky deti 

5.4.2022 Sférické kino- O vodnej kvapke všetky deti 

11.4.2022 Fotografovanie detí  všetky deti 

11.5.2022 Vypúšťanie motýlikov- enviromentálny 

project- “Život motýľa” 

všetky deti 

16.5.2022 Generálka programu pri príležitosti Dňa rodiny 

v Dome kultúry 

všetky deti 

17.5.2022 Deň rodiny- vystúpenie „Z rozprávky do 
rozprávky“ 

všetky deti 

31.5.2022 Dopravné ihrisko- aktivity na bicykloch, 

kolobežkách a odrážadlách 

všetky deti 

1.6.2022 Cukráreň a divadelné predstavenie v SNV- 
Medovníkový domček- spoločenská etiketa 

všetky deti 

2.6.2022 Balónová show  všetky deti 

2.6.2022 Výchovný koncet v ZŠ Letná- Vesmírna hudba všetky deti 

3.6.2022 “Lunapark”- skákací hrad, e-autíčka všetky deti 

15.6.2022 Rozlúčka s predškolákmi všetky deti 

16.6.2022 Rozprávkové ukončenie tanečného 

krúžku 

Deti prihlásené na 

taneč. krúžok 

21.6.2022 Návšteva farmy v Žakovciach všetky deti 

22.6.2022 Návšteva hasičov  všetky deti 

22.6.2022 Otvorenie kúpacej sezóny- hry s vodou všetky deti 

22.6.2022 Otvorená hodina AJ prihlásené deti 

23.6.2022 Noc v škôlke deti z 2. triedy 

27.6.2022 Ukončenie projektu Zippyho kamaráti- oslava deti z 2. triedy 

30.6.2022 Zmrzliny- slávnostné ukončenie školského roka všetky deti 
 

V tomto školskom roku, z dôvodu pretrvávajúcej zlej situácie súvisiacej 

s pandémiou COVID 19, bolo príležitostí na reprezentáciu školu značne obmedzené. 

Škola sa prezentovala na verejnosti vlastným kultúrnym programom na spoločnej 

akcii mesta Poprad a mesta Vysoké Tatry pod názvom „Tatry ako liek“. 

Školu sme reprezentovali účasťou na výtvarných súťažiach: 

 

Termín Aktivita Zaslaných prác Poznámka 

November 2021 „Anjel Vianoc“- výtvarná súťaž 
mesta Poprad  

9 
niektoré práce boli 
kolektívne 

10 ocenených 
detí, 2 čestné 
uznania 

November 2021 „Moja rodina“ 2  

 



h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. h) 

 

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený aj pre predprimárne 

vzdelávanie a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje 

emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne 

situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, 

súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Pod záštitou Ligy za duševné 

zdravie je tento projekt, od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku. V programe 

máme vyškolené 3 pani učiteľky, ktoré program s deťmi predškolského veku 

aplikovali. 

Vzhľadom na predĺženie národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II ”, ktorého cieľom je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v 

materských, základných a stredných školách, škola je naďalej zapojená. 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou ( 

§ 2 ods. 1 písm. i) 

 

Inšpekčná činnosť realizovaná Štátnou školskou inšpekciou v tomto školskom roku 

nebola vykonaná. 

 

j) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. j ) 

 

Súkromná materská škola Stella je zaradená do siete škôl od 01.09. 2006. Sídli v 

prenajatých priestoroch ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, Poprad na sídlisku Juh III. 

Nachádza sa v priestoroch na prízemí v samostatnej a od základnej školy oddelenej 

časti so samostatným vchodom. Rekonštrukciou vchodu sa esteticky zviditeľnila 

časť prenajatých priestorov pre materskú školu a zlepšila sa bezpečnosť prekrytím a 

uzatvorením vchodu. Budova je v bezprašnom prostredí dostatočne vzdialenom od 

frekventovanej hlavnej cesty. V jej blízkosti sa nachádza multifunkčné športové 

ihrisko slúžiace deťom na uskutočňovanie letných a zimných športov. Okolo budovy 

je oplotený trávnatý pozemok s brezovým hájikom.  Na   rekreačné   účely   pri   

pobyte   vonku    využívame   oplotenú   trávnatú   časť    záhrady s pieskoviskom, 

lavičkami, preliezačkami, šmýkačkou a multifunkčným záhradným domčekom so 

šmýkačkou a hojdačkami, ktorú sme v tomto školskom ruku rozšírili o upravenú 

terasu. Zariadenie, ktoré je v záhrade stabilne nainštalované, je pevné a odolné voči 

mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. Nainštalovali sme na záhrade 

zvýšené záhony, ktoré sme v tomto školskom roku využívali na pestovateľské a 

bádateľské účely- vysadenie kvetov. Deti sú umiestnené v dvoch triedach podľa 

veku. Chodba a triedy sú vybavené vstavanými skriňami, šatne novými detskými 

farebnými skrinkami s vyfrézovanými značkami, účelovými lavičkami, triedy 

modernými skrinkovými zostavami, spálne detskými drevenými ležadlami a 

antialergickými paplónmi. Nábytok tried rešpektuje antropometrické požiadavky 

(jeho výška, veľkosť zodpovedá veľkosti detí). Hygienické zariadenie pre deti je 

rekonštruované a prispôsobené potrebám detí predškolského veku, farebne pestro 



zladené. Estetická úprava interiéru odráža tvorivé schopnosti učiteliek. Pre hru a 

výchovné činnosti sa využíva dostatočné   množstvo   hračiek   a pomôcok,   ktoré   

majú   didaktickú   a estetickú   hodnotu a priebežne sa dopĺňajú o pomôcky na 

rozvoj logického myslenia a bádateľských činností, na skúmanie a 

experimentovanie, uplatňované pri zážitkovom učení. Detské knihy a odborná 

pedagogická knižnica sa pravidelne dopĺňa. Na hudobné činnosti slúži elektronické 

miniharmónium, gitara, rytmické nástroje. Na rozvoj telesnej a pohybovej výchovy 

detí sa využíva dostatok telovýchovného náradia a náčinia. Materská škola je 

vybavená výpočtovou technikou, interaktívnymi tabuľami, notebookmi, Hifi 

systémom, dataprojektorom, elektronickou včelou Bee-Bot, digitálnymi 

fotoaparátmi a mikroskopom, LCD televízorom, kamerou, multifunkčným 

zariadením na kopírovanie a tlač, zariadením na   zváranie fólií, čo sa využíva na 

skvalitnenie digitálnej gramotnosti detí aj pedagógov. Informovanosť verejnosti aj 

propagácia školy je zabezpečená pravidelne aktualizovanou webovou stránkou 

školy. Stravu dodáva ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarná, Poprad. Deti stolujú v triedach. Súčasťou 

interiéru materskej školy je aj miestnosť pre riaditeľku a miestnosť pre učiteľky, 

ktoré sú zariadené účelovým nábytkom. Priestoroch školy sa nachádza aj malá 

príručná kuchynka, využívaná na prípravu čaju, resp. prihrievanie stravy v 

mikrovlnnej rúre. Všetky priestory sú funkčné, udržiavané a hygienicky 

zabezpečené. 

Prostredie materskej školy pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa. V plnej miere 

uspokojuje jeho psychické, citové a telesné potreby. Mikroklíma prostredia 

materskej školy vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a 

práci. 

 

k) Údaje o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky ( § 2 ods. 1 písm. k) 

 

V materskej škole je priateľská atmosféra, prosociálny štýl výchovy. V spolupráci s 

rodinou sa nám darí skvalitňovať prostredie a podmienky edukácie. 

Uplatňovaním inkluzívneho vzdelávania rešpektujeme fyziologické alebo mentálne 

rozdiely u detí, hlbšie spoznávame dieťa a priebežne vyhodnocujeme pokroky a 

motivujeme dieťa k náročnejším úlohám. Deti vedia komunikovať, počúvať jeden 

druhého, vstupovať do interakčných vzťahov. Prípadné výhrady voči necitlivému 

správaniu jednotlivcov deti čo najkonkrétnejšie vyslovujú a asertívne riešia. Plnením 

ŠkVP sa darí pedagógom zvyšovať nielen IQ, ale aj rozvíjať EQ detí. 

Športové aktivity v priebehu celého roka majú kladný vplyv na utváranie a 

rozvíjanie pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu a k zdraviu iných ako aj na 

utváranie návykov zdravého životného štýlu. Na zníženie chorobnosti sme zamerali 

aj ničenie baktérií a vírusov v triedach čističkami vzduchu. 

Je potrebné viac podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu. Rozvíjať u detí 

receptívnu aj aktívnu formu sebavyjadrenia. Prostredníctvom výtvarných činností 

stimulovať a aktivizovať emócie, city (prežívanie) detí, s dôrazom na subjektívno-

osobnostné prežívanie a osvojovanie si sveta. 

Imidž školy sme vytvorili pozitívnym a vysoko profesionálnym prístupom 



zamestnancov školy, zdravou klímou, dobrou prácou manažmentu, 

demonštrovaním odlišnosti školy a pravidelnou komunikáciou so všetkými 

klientmi. 

 

Článok II 

 

a) Počet detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( § 2 ods. 2 písm. 

a) 

 

 

Počet detí so ŠVVP 0 

 

b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva ( 

§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Počet prijatých detí 13 

Počet odídených 1 

 

Článok III 

 

Vypracováva sa ak ide o základnú školu 

 

Článok IV 

 

Vypracováva sa ak ide o strednú školu 

 

Článok V 

 

a) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy (§ 2 ods. 5 písm. a ) 

 

Súkromná materská škola Stella je neziskovou organizáciou, ktorá je zriadená OZ. Škola je 

právny subjekt, ktorý hospodári s dotáciami od štátu, s vyčlenenými finančnými 

prostriedkami zriaďovateľa a na skvalitnenie edukačného procesu využíva aj sponzorské 

príspevky a 2% dane z príjmu.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy ( § 2 ods. 5 písm. b ) 

 

Predplavecká príprava- v II. polroku sa deti zúčastňovali na plaveckom kurze 

v penzióne Amália v Novej Lesnej pod vedením trénerky a za účasti interných 

učiteliek, kde sa deti postupne oboznamovali s vodou, odstraňoval sa ich strach z 

vody a osvojovali si elementárne základy plávania. Saunovaním a otužovaním 

získavali imunitu a znižovala sa   chorobnosť detí.  

 

Oboznamovanie s cudzím jazykom- kurz angličtiny prebiehal prostredníctvom 

lektorky jazykovej školy Helen Doron. Kvalifikovaná učiteľka vytvárala podnetné 



prostredie a deti pozitívne   povzbudzovala,   aby   boli   motivované   a učenie   

vnímali   ako   príjemnú   hru s kamarátmi.  

 

Tanečný krúžok – vedúcou krúžku bola interná učiteľka, ktorá rozvíjala estetické 

city a tvorivosť pri umeleckom sebavyjadrovaní. S nacvičenými tanečnými blokmi 

sa deti prezentovali na záver krúžku vystúpením pre publikom- rodinný príslušníci. 

 

Lyžiarsky výcvik- v spolupráci s „ krstnou mamou“ Súkromnej materskej školy 

Stella, lyžiarkou Betkou Havrančíkovou a internou učiteľkou Soňou Fördösovou ako 

trénerkami, za aktívnej spolupráce učiteliek materskej školy sa deti zúčastnili  na 

výcviku s cieľom osvojovať si základné pohybové zručnosti , prekonávať strach 

z jazdy na lyžiach a získavať špeciálne poznatky o lyžovaní.  

 

Výcvik v korčuľovaní- v spolupráci s Mestom Poprad sme umožnili deťom, aby sa 

naučili základy korčuľovania pod pedagogickým dozorom našich učiteliek a pod 

odborným vedením skúsených trénerov ľadového hokeja 

 

Rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy detí- pod odborným vedením skúsených 

skúseného trénera rozvíjali deti  svoju všeobecnú pohybovú výkonnosť . 

 

c )    Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom ( § 2 

ods. 2 písm. c ) 

 

Materská   škola   plnila    koncepčné    zámery   spolupráce    s rodinou.   V oblasti   

výchovy a vzdelávania nadväzovala na výchovu dieťaťa v rodine. Stretnutia s 

rodičmi sa uskutočnili s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a podľa 

plánovaných termínov a sú z nich vedené zápisnice. Pred zápisom do ZŠ boli rodičia 

informovaní o školskej zrelosti prednáškou školského psychológa a pán riaditeľ ZŽ 

s MŠ Jarná ich informoval o organizačných pokynoch k zápisu. Spolupráca s 

rodinou sa dostala do tvorivej polohy.  

Riaditeľka a učiteľky boli s rodičmi v dennom kontakte. Ich vzťahy sú dobré a otvorené. 

 

d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné ( § 2 ods. 5písm. d ) 

 

 Súkromná materská škola Stella spolupracovala s nasledovnými inštitúciami: 

 

Školský úrad Veľký Slavkov - poskytovanie aktuálnych pedagogických 

informácií  

Penzión Amália Nová Lesná – realizácia predplaveckej prípravy, 

saunovanie  

Mestská knižnica na sídlisku – oboznamovanie s poslaním knižnice 

MsÚ Poprad- korčuľovanie, kultúrny program počas akcie Tatry ako liek 

Snow Park Lučivná- realizácia lyžiarskeho kurzu 

ONPEBA s.r.o.- návšteva farmy 

Stredné a vysoké školy zabezpečujúce prípravu študentov na 



vykonávanie učiteľského povolania: poskytovanie praxe študentom- 4 

praktikantky 

 Kompletné maľovanie interných priestorov MŠ 

 

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Denný režim je vypracovaný tak, aby rešpektoval psychohygienické požiadavky 

detí predškolského veku. Je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a 

záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny 

pobyt dieťaťa                          v materskej škole. 

Fungovanie celého školského roku- ako vo výchovno- vzdelávacej, tak aj v 

ekonomickej oblasti – bolo ovplyvnené pretrvávajúcou pandémiou COVID 19. 

Prevádzka v našej materskej škole bola prerušená v čase od 07.12.2021 do 

13.12.2021 z dôvodu karantény COVID 19 a vzdelávanie prebiehalo dištančnou 

formou. 

 V mesiaci september z dôvodu karantény všetkých zamestnancov v školskej 

jedálni pri ZŽ s MŠ Jarná, ktorá je dodávateľom stravy pre SMŠ Stella, sme 

chodili na obedy do MŠ Jarná. 

 V mesiacoch september- október sme opakovane riešili likvidáciu ôs, ktoré 

vylietali do priestorov 1. triedy. Dva krát prebehla dezinsekcia, zatierali sa 

dutiny v stenách a podlahách. Stav v triede v inkriminovanom čase bol 

havarijný.  O stave bol informovaný aj prenajímateľ priestorov. 

 V mesiacoch júl- august boli všetky priestory MŠ maľované. Nainštalovaná 

bola predeľovacia stena medzi šatňou zamestnancov a priestorom chodby. 

  

 

 

 

Andrea Šuchaňová 

riaditeľka školy 


