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Predkladá: Mgr. Viera Gladišová   

Riaditeľka Materskej školy Kráľovnej Pokoja 

080 01 Prešov  

 

Prerokované v pedagogickej rade školy 

dňa: 02.09.2022 

Vyjadrenie rady školy: 21.10.2022 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

Košickej arcidiecéze  

schváliť – neschváliť 

správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2021/2022  

Lenka Poprendová , predseda RŠ pri 

MŠKP Mukačevská 27, 080 01 Prešov 

 

.................................................................... 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Košická arcidiecéza 

schvaľuje - neschvaľuje  

správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2021/2022 

 

....................................................................

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

1.  Názov školy: Materská škola Kráľovnej Pokoja 

2.  Adresa školy: Mukačevská 27, 080 01 Prešov  

3. Telefón : 051/ 774 50 16  

4.  Webové sídlo 

školy: 

www.mskp.sk 
 

5. Adresa 

elektronickej 

pošty: 

riaditelka@mskp.sk  
 

6.  Mená 

a priezviska           

vedúcich 

zamestnancov 

a ich funkcie: 

Mgr. Viera Gladišová, riaditeľka MŠKP  

7.  Mená, 

priezviska 

a označenie 

funkcie členov 

rady školy: 

Lenka Poprendová  – predseda rady školy  

Mgr. Miroslav Jacko – člen rady školy 

Vdp. Mgr. Anton Janič – člen rady školy 

Mgr. Pavol Kožuško – člen rady školy 

Peter Krajňák – člen rady školy 

Ing. Dominika Balogová – člen rady školy  

Mgr. Peter Mocák  - člen rady školy 

 

 

Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods.1 písm. b) 
  

1.  Zriaďovateľ: Košická arcidiecéza 

2.  Adresa 

zriaďovateľa: 

Hlavná 28, 041 83 Košice 

3.  Telefón: 055/6828120 

mailto:riaditelka@mskp.sk
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4.  Adresa 

elektronickej 

pošty: 

scholabu@rimkat.sk  

 

 

Rada školy Materskej školy Kráľovnej Pokoja  (§ 2 ods.1 písm. c) 

Rada školy pri materskej škole Kráľovnej Pokoja vznikla v súlade so zákonom NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva 

školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o 

ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení.  

Z voľby do rady školy, ktorá sa konala dňa 06.10.2021, zišli sa členovia rady školy pre 

funkčné obdobie január 2021 – 2025.  

 

Zvolení zástupcovia pre jednotlivé kategórie:  

3 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:  

Mgr. Miroslav Jacko  

Vdp. Mgr. Anton Janič  

Mgr. Pavol Kožuško 

2 zvolení zástupcovia za rodičov: 

Ing. Dominika Balogová  

Mgr. Peter Mocák  

1 zvolený za pedagogických zamestnancov: 

Lenka Poprendová  

1 zvolený za nepedagogických zamestnancov: 

Peter Krajňák  

 

 

mailto:scholabu@rimkat.sk
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Počet zasadnutí rady školy za školský rok 2021/2022:   

1 zasadnutie – 06.10.2021 

2 zasadnutie – 25.10.2021 

3 zasadnutie – 23.03.2022 

4 zasadnutie – 10.06.2022  

Pedagogická rada 

Pedagogická rada má desať členov (všetci pedagogickí zamestnanci). 

Zapisovateľkou je Janka Makarová.  

Počas školského roka boli štyri zasadnutia pedagogickej rady. 

 

BOZP:  vykonáva externá firma ATH-PO Trade s.r.o.: Ingr. Štefan Tebelák , konateľ   

 

II. Údaje o počte detí (§ 2 odst.1, písmeno d) 

 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 31.8.2022 

Trieda Počet 

detí 

Z toho menej 

ako trojročné 

Z toho 

integrované 

Trieda Počet 

detí 

Z toho 

menej ako 

trojročné 

Z toho 

integrova

né 

Včielky 25 0 0 Včielky 25 0 0 

Lienky I. 24 0 0 Lienky I. 24 0 0 

Stonožky 23 7 0 Stonožky 23 0 0 

Lienky II. 24 0 0 Lienky II 24 0 0 

Slniečka 23 3 0 Slniečka 23 0 0 

Spolu 119 10 0 Spolu 119 0 0 
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III. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy (§ 2 odst.1, písmeno e, f) 

 

Počet zamestnancov k 31. 8. 2021 

Pedagogickí zamestnanci  Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

kvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

11 0 0 0 0 

 

 

Zaradenie pedagogických zamestnancov: 

 

P. 

č.  

Priezvisko 

a meno, titul 

1.ates

tácia 

2.atestácia Podkategória  Kariérový 

stupeň 

Kariérová 

pozícia 

1. Gladišová 

Viera, Mgr. 

2017 - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický 

zamestnanec 

s prvou 

atestáciou  

VPZ 

2. Poprendová 

Lenka 

 
- učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec 

triedny učiteľ  

3.  Timková 

Slávka   

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec 

 

4.  Demjanová 

Helena 

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

triedny učiteľ  
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5. Goboňová  

Bernadeta, 

Mgr.  

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec  

 

6. Goriľová 

Erika, Bc.  

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec 

triedny učiteľ  

7. Biščáková 

Martina, 

Mgr.   

2017  - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický 

zamestnanec 

s prvou 

atestáciou 

  

8. Makarová 

Janka  

2015 - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický 

zamestnanec 

s prvou 

atestáciou 

vedúci 

metodického 

združenia 

9. Husovská 

Lucia   

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec  

triedny učiteľ  

10. Kimaková 

Miroslava, 

Mgr.  

- - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec 

triedny učiteľ  

11. Križovenská 

Anna, 

Mgr.  

-  - učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný  

pedagogický 

zamestnanec 
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IV. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Forma vzdelávania Počet 

prihlás

ených 

Priebeh vzdelávania k 31. 8. 2022 

začalo pokračuje Ukončilo 

Základný modul funkčného 

vzdelávania – Manažment 

a škola  

1 1 0 1 

Akými metódami podporiť vzťah 

detí ku knihám?  

1 1 0 1 

Diagnostika detskej kresby 2 2 0 2 

Rozvoj grafomotoriky 

a vizuomotoriky v MŠ  

3 3 0 3 

Prvá atestácia učiteľov v MŠ. 

Krok za krokom, podľa novej 

legislatívy.  

1 1 0 1 

Rozvíjanie čiastkových 

kognitívnych /špecifických/ 

funkcií  

10 10 0 10 
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V. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

(§ 2 odst.1, písmeno g) 

Aktivity a prezentácia MŠKP v školskom roku 2021/2022: 

 

SEPTEMBER: 

Svätá omša Veni Sancte 

Ujo Ľubo „O neposlušných baciloch“ 

Turistická vychádzka na kalváriu 

Sokoliari v MŠKP 

Návšteva polície v MŠKP „Pozor! Stoj! Choď!“ 

Divadlo Babadlo „Popolvár“ 

 

OKTÓBER: 

Svätá omša – poďakovanie za úrodu  

Milión detí sa modlí sv. ruženec  

Sférické kino „Tajomstvo stromov“ 

 

NOVEMBER:  

Svätá omša 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  

 

DECEMBER:  

sv. Mikuláš v MŠKP 

Betlehemské svetlo  

Štedrá večera v MŠKP 

 

JANUÁR:  

ujo Ľubo „Snehuliak Tomáš“ 
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FEBRUÁR:  

18. výročie MŠKP – sv. omša 

Karneval v MŠKP 

Biblický karneval pre predškolákov  

Fašiangové šišky 

 

MAREC: 

Divadlo Babadlo „Kráľovstvo varešiek“ 

Návšteva mestskej knižnice 

Návšteva farskej knižnice 

Návšteva planetária „Ako sa slniečko narodilo“ 

Krížová cesta 

Divadielko Gašparko „Červená čiapočka“ 

 

APRÍL:  

Veľkonočná sv. omša 

ujo Ľubo „Zvieratká na dvore“ 

tvorivá dielňa „Veľkonočné vajíčko“ 

 

MÁJ: 

Sv. omša 

Týždeň ľudových tradícií  

Výchovný koncert – Stanislav Gaľa 

Cyklistické preteky  

Návšteva krajského múzea  

 

JÚN: 

MDD – športový deň  
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Návšteva včelára Jožka  

Deň rodiny – PSK 

Večer pokladov pre predškolákov  

Ďakovná sv. omša za celý školský rok Te Deum  

 

PROJEKTY: 

Dajme spolu gól 

Zdravý úsmev 

Svet plastelíny   

Zdravé oči  

Zbierame použité batérie so Šmudlom  

Deň rodiny - PSK 

 

 

VI. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila 

(§ 2 odst.1, písmeno h) 

Dajme spolu gól – projekt zameraný na pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť 

Zdravý úsmev – hlavým cieľom je výchova k ústnemu zdraviu u detí. Cieľom cvičení je 

priviesť detí k správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu 

kazivosti 

Svet plastelíny  - jeseň 

Zdravé oči – projekt zameraný na preventívne meranie zraku  

Zbierame použité batérie so Šmudlom – cieľom projektu je hravou a zážitkovou formou 

vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadkov.  

Svetielkáči víkendujú – hlavným cieľom je spoznať a zistiť, že písmo nám pomáha 

uchovávať spomienky a zážitky.  

Deň rodiny – PSK Oslava hodnôt rodiny sformovaná do spoločného trávenia času viacerých 

generácií. 
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VII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole (§ 2 odst.1, písmeno i) 

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v Materskej škole Kráľovnej 

Pokoja, Mukačevská 27, 080 01 Prešov.  

 

 

VIII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

(§2 odst.1, písmeno j) 

a) Priestorové podmienky školy 

Počet používaných  miestností a ich stav k 31.8.2020 

Názov  Počet 

miestností 

Kapacita detí Technický stav 

MŠKP  

Mukačevská 27, 080 01 Prešov 

3 triedy 

9 75 Vyhovujúci 

MŠKP elokované pracovisko  

Ďumbierska 40, 080 01 Prešov  

2 triedy 

1 50 Vyhovujúci 

 

b) Materiálno-technické podmienky školy 

Učebné pomôcky sa dopĺňajú priebežne. 
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SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

✓ Poloha materskej školy  

✓ Záujem rodičov o umiestnenie detí do 

materskej školy 

✓ Priestranný exteriér materskej školy 

vybavený detským ihriskom  

✓ 100% kvalifikovanosť zamestnancov 

✓ Tvorivý pedagogický kolektív 

✓ Spolupráca so ZŠ sv. Mikuláša a sv. 

Gorazda  

✓ Aktívna spolupráca so 

zriaďovateľom, mestom Prešov 

a farnosťami Kráľovej pokoja 

a Krista Kráľa   

✓ Slabé priestorové možnosti školy  

✓ Školský dvor na elokovanom 

pracovisku  

✓ Podmienky pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

✓ Nevytvorené priestory pre kvalitné 

vyučovanie vo vzdelávacej oblasti 

Zdravie a pohyb 

✓ Vysoká réžia stravovania za dieťa 

✓  

PRÍLEŽITOSTI    RIZIKÁ 

✓ Celoživotné vzdelávanie pedagógov 

✓ Prezentácia materskej školy na 

verejnosti 

✓ Priaznivý demografický vývoj 

✓ Možnosť zapájania sa do projektov na 

inováciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu, materiálovo-technického 

vybavenia školy 
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IX. Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie 

dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské 

zariadenie nedostatky (§2 odst.1, písmeno k) 

Dobré výsledky: 

• kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovaným personálom 

• škola podporujúca inklúziu 

• spolupráca so CPPaP 

• rastúci záujem o umiestnenie detí do MŠKP 

Nedostatky: 

• nekompletný inkluzívny tím (psychológ, logopéd) 

• priestorové vybavenie 

• vonkajší areál – vybavenie 

 

X. Informácie o počte detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (§2 odst., písmeno a) 

 

V školskom roku 2021/2022 sme nemali deti so ŠVVP.  

 

 

XI. Informácia o počte prijatých detí 

 

V školskom roku 2021/2022 sme prijali 32 deti na predprimárne vzdelávanie do našej MŠKP.   
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XII. Záver 

Vypracovala: Mgr. Viera Gladišová  

V Prešove 21.10.2022 
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Príloha č.1 

 

Vyjadrenie Rady školy 

pri Materskej školy Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, 080 01 Prešov 

 

Rada školy pri Materskej školy Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, 080 01 Prešov v zmysle 

ustanovenia §5 ods. 7 písmena f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia do 25. 10. 2020 

prerokovala hodnotiacu Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021 a odporučila zriaďovateľovi túto správu schváliť.  

 

 

 

Prešov, 25. 10. 2020  

 

...............................................  

                                                                                                                  Lenka Poprendová  

                                                                                                             predsedníčka Rady školy 

 

 

 

 




