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Východiská  

• Správa je spracovaná v zmysle:  

• Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 

5,  

• Vyhlášky č. 526/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 

17.12.2021, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z.z. z 18. 

12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,  

• zasadaní a činnosti Rady školy,   

• Koncepcie materskej školy,  

• ŠKVP „Rastieme v láske“  

• Plánu práce školy v školskom roku 2021/2022  

 

 

   



 

(1)  

a) Údaje o škole:  

Názov školy  Cirkevná materská škola Madony 

Žitného ostrova 

Adresa školy  Jánošíkovská 465/5, 90042 Dunajská 

Lužná  

Telefonné číslo školy  0903982507 

Webové sídlo   www.cmsmadony.sk 

Adresa elektronickej pošty  cmsdunluzna@gmail.com  

Mená a priezviská vedúcich 

zamestnancov a ich funkcie  

riaditeľka CMŠ MŽO –  

Ivana Danková  

zástupkyňa riaditeľky CMŠ MŽO –Silvia 

Kováliková, sr. Avila 

Mená, priezviská a označenie funkcie 

členov Rady školy a jej adresa 

elektronickej pošty  

  

predseda RŠ, zákonný zástupca - 

Anna Ličáková 

člen RŠ, nepedagogický zamestnanec –   

Renáta Rigová 

člen RŠ, pedagogický zamestnanec – 

Petra Beláková  

člen RŠ, zákonný zástupca –   

Ján Blaho 

člen RŠ delegovaný zriaďovateľom –  

Ivana Kostúrová, sr. Justína OP 

 člen RŠ delegovaný zriaďovateľom za 

Obec Dunajská Lužná –  

Ernest Németh 

 člen RŠ delegovaný zriaďovateľom –  

p. Stanislav Vavrek 
  

  

b)  Údaje o zriaďovateľovi:  

Názov  Kongregácia sestier Dominikánok blahoslavenej Imeldy 

Sídlo  Parková 27, 821 05 Bratislava 

Telefónne číslo   02/43415145 

Adresa elektronickej 

pošty  

ksd.skoly@gmail.com 

  

 



 

c) Informácia o činnosti Rady školy  

  

Rada školy – v školskom roku 2021/2022 zasadala trikrát. 

25.10.2021   

Prijaté uznesenia:  

• RŠ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 

2020/2021 vypracovanú bývalou riaditeľkou CMŠ bez pripomienok a 

predloží zriaďovateľovi na vyjadrenie  

• RŠ prerokovala a schválila Školský poriadok CMŠ MŽO  

• Začiatok štúdia nekvalifikovaných učiteliek v roku 2021/2022 a podpora 

vzdelávania učiteliek. 

• RŠ schvaľuje Plán stretnutí RŠ na šk. rok 2021/2022, ktorý bude zvolaný aj 

podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek CMŠ MŽO a jej členov  

 

22.02.2022 sa konalo výberové konanie na riaditeľku CMŠ MŽO, kde bola jednohlasne 

( 5 hlasov) zvolená Mgr. Ivana Danková. 

  

17.05.2022 

Prijaté uznesenia:  

• RŠ sa vyjadrila k počtu novoprijatých detí v šk. roku 2022/2023  

• RŠ sa vyjadrila k počtu všetkých detí v šk. roku 2022/2023  

• RŠ sa vyjadrila k počtu tried v šk. roku 2022/2023  

• RŠ sa vyjadrila k novootvorenej triede pre Ukrajinské deti. 

• RŠ berie na vedomie informácie o pedagogicko-organizačnom a 

materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu  

• RŠ prerokovala informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré 

výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky ako podklad k Správe 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 

2021/2022  
  

 

 

 

 

 

 



 

d) Počet detí  

  

Počet tried v šk. roku 2021/2022: 5 (4 triedy celodenné, 1 trieda dočasná 

pre Ukrajinské deti)  

Počet detí: 106  

Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie: 22, z toho počet 

detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania: 1 

 

  

e) Počet pedagogických, odborných a ďalších zamestnancov  

  

Zamestnanci  Počet  

Pedagogickí zamestnanci   10 

Odborní zamestnanci   0  

Nepedagogickí 

zamestnanci  

8  

Spolu:  18 

 
  

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  
 

 

  

  

Pedagogickí 

zamestnanci  

   

 

kvalifikova 

ní  

nekvalifikov 

aní  

 
z toho  

 

ZPZ  SPZ  

PZ s 1.  

atestáci 

ou  

Učiteľky CMŠ 

MŽO (vrátane 

riaditeľky a 

zástupkyne)  

  

  

8 

  

  

2  0 10  0  

 



 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

  

Plánované akcie a aktivity sa realizovali v súvislosti s aktuálnou Covid - situáciou a 

riadili Covid – automatom.  

  

Termín  Aktivita  Poznámka  

september  

október 

november  

Päť dní pre starkých - v rámci mesiaca úcty k starším 

vytvorenie v jednotlivých triedach celotýždňovej 

aktivity.  

• motivovanie deti, aby sa skontaktovali so starými 

rodičmi a zistili nejaké informácie z ich detstva, 

prejavili o nich záujem.  

• výroba spolu s nimi pohľadnicu, obrázok, príp. 

vytvoriť s rodičmi fotografiu pre babku a dedka a 

obdarovať ich.  

• naučenie sa básne, príp. piesne, ktorú potom 

zarecitovali starým rodičom – buď osobne, alebo 

cez videohovor, či telefonicky.  

• výroba s deťmi darčeka pre ich starých rodičov.  

• každý deň modlitba za starých rodičov (duchovný 

darček).  

Ružencová Panna Mária - v rámci sviatku ružencovej 

Panny Márie priblíženie deťom modlitbu ruženca.  

Milión detí sa modlí ruženec - zapojenie sa do tejto akcie 

rôznymi aktivitami spojenými výrobou ružencov z 

rôznych materiálov, rôznymi spôsobmi a hravou formou 

priblížiť deťom modlitbu ruženca. 

Plamienok nádeje – návšteva cintorína pri príležitosti 

pamiatky zosnulých a katechéza s lampášmi.  

Individuálne 

v triedach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kostole 

 

Spolu so 

všetkými deťmi 

 

 

Individuálne 

v jednotlivých 

triedach 

december 

január  

február   

Návšteva sv. Mikuláša – vystúpenie pre Mikuláša, 

rozdanie balíčkov. 

Adventný čas – katechéza s pátrom a posvätenie 

adventných vencov.  

Vianočné trhy – výroba ozdôb a pozdravov, predaj, 

výťažok poslaný Mary s Meals. 

Vianočný program – nácvik a predvedenie Vianočného 

programu pre rodičov, každá trieda zvlášť. Realizácia vo 

svoje triede.  

V jednotlivých 

triedach 

 

 

Počas mesiaca 

december 

Nahrávka pre 

rodičov 

 



 

Karneval – zorganizovať karneval s témou „Vo svete 

fantázie“, rozdeliť úlohy.  

Spoločne celá 

škôlka      

Marec  

 

Prevádzka prerušovaná kvôli karanténe. 

 

Vyučovanie aj 

prezenčne, aj 

dištančne, podľa 

potreby 

Apríl Prevádzka prerušovaná kvôli karanténe. 

Zriadenie novej triedy pre Ukrajinské deti. 

 

Máj 

Jún  

Deň matiek –  akcia „S mamou pri šálke„– stretnutie sa s 

mamičkami vo svojich triedach. Vytvorenie atmosféry 

prijatia rôznymi workshopmi, krátkym vystúpením, 

posedením, odovzdaním darčeka. 

Oslava patrónky našej škôlky Madony Žitného ostrova –  

sv. omša v kostole – piesne, príbeh, divadielko o Madone, 

agapé.  

Deň detí  – hľadanie pokladu. 

Deň rodiny – vystúpenie v DK – „Stvorenie sveta“. 

Výlet do motýlej záhrady  

Rozlúčka predškolákov – v triede predškolákov spolu s 

požehnávaním tašiek.  

 

 

  

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená  

  

  

Názov projektu  Termín začatia  

realizácie 

projektu  

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu  

Zameranie  

Školské ovocie  celý šk. rok  trvá  projekt dotovaný z EU, 

cieľom je zlepšiť zdravú 

výživu detí  

     

  



 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole  

  
V školskom roku 2021/2022 nebola v našej CMŠ MŽO vykonaná inšpekcia  Štátnou  

školskou inšpekciou .   
  

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy  
  

CMŠ MŽO je od apríla 2022 päťtriedna. Všetky triedy sú s celodennou prevádzkou. 

Jedna z týchto tried je dočasná, je vytvorená kvôli vojne na Ukrajine pre deti – 

odídencov v priestoroch krúžkovej, modlitebnej miestnosti. V triedach s celodennou 

prevádzkou je herňa, spálňa a sociálne zariadenie, pri každej triede je šatňa. V CMŠ 

MŽO je jedáleň, kuchyňa, riaditeľňa, miestnosť na prezlečenie pre personál so 

sociálnym zariadením. Školský dvor je priestranný. Vo všetkých triedach CMŠ MŽO 

sú vytvorené podmienky pre celkovú pohodu detí. Hrové a pracovné centrá v triedach 

sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a 

učiteľkou, ako aj na plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Učebné a 

didaktické pomôcky sú rozmanité a priebežne sa podľa finančných možností dopĺňajú, 

tak isto aj digitálne technológie. Školská knižnica sa dopĺňa detskou literatúrou, 

aktuálnymi odbornými publikáciami a metodickými príručkami.   

  

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o 

oblastiach, v ktorých má škola nedostatky, vypracované v súčinnosti s 

radou školy  
  

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:  

• CMŠ MŽO ako zariadenie rodinného typu, s vyučovaním náboženskej 

výchovy. 

• pozitívna socio-emocionálna klíma v materskej škole, príjemná atmosféra 

v triedach.  

• funkčná a aktívna spolupráca so zriaďovateľom.   

• ŠKVP „Rastieme v láske“ prispôsobený podmienkam a potrebám CMŠ MŽO. 

• kvalitná, fungujúca tímová spolupráca zamestnancov.  

• naplnená kapacita.  

• dopĺňanie učebných, didaktických a IT pomôcok.  

• aktívna spolupráca CMŠ MŽO s CPPPaP a logopédom.  

• množstvo mi mimoškolských aktivít a akcií. 

 



 

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky:  

• odbornosť a prax pedagogických zamestnancov. 

• nedostatok finančných prostriedkov na podporu zvyšovania si odbornosti 

pedagogických zamestnancov a taktiež na ich adekvátne ohodnotenie. 

 

 

(2)  

a) Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1 

  

b) Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva: 
32 


