
 



VÝCHODISKÁ A PODKLADY 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z.z. zo 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2016/2021 

4. Plán práce školy na rok 2020/2021 

5. Správa o hospodárení 

6. Spolupráce Rady školy, Rodičovské združenie 

7. Aktivity 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Cirkevnej materskej školy sv. Terezky, Farská 1, Michalovce, za školský 

rok 2020/2021. 

ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O  ŠKOLE    

Názov školy Cirkevná materská škola sv. Terezky 

Adresa školy Farská 1, 071 01 Michalovce 

Telefón 0904 722 570 

IČO 

DIČ 

35506385 

2020735420 

webové sídlo školy www.cmsterezky.sk 

Elektronická adresa školy cmsmichalovcefdc@gmail.com 

Vedúci zamestnanec školy Mgr. Lucia Máťošová– S. M. Benedikta, FDC riaditeľka 

Rada školy  Za zriaďovateľa: 

ThLic. Mária Panocová, S. M. Hieronyma FDC 

 – predseda Rady školy 

Mgr. Ing. Emília Sikeliová, S. M. Sávia, FDC 

Mária Štofová, S. M. Justína, FDC 

Mgr. Petra Domoráková, S. M. Elisabeth, FDC 

Ing. Michaela Knežová 

Za pedagogických zamestnancov: 

Mgr. Mária Zorvanová 

Za nepedagogických zamestnancov: 

Viera Ondíková 

Za rodičov: 

Ing. Jana Antoničová 

Činnosť rady školy 

v školskom roku 2020/2021 

Rada školy sa stretla 2 krát: 

31.8.2020 – prerokovanie správy o výchovno–vzdelávacej 

činnosti  

 

17.6.2021 – výberové konanie na obsadenie riaditeľky 

CMŠ 

 

Zriaďovateľ školy 

Adresa 

Telefón 

Adresa elektronickej pošty 

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku, 

Halenárska 8,  917 01 Trnava 

033 5515304 

provincialatfdc@gmail.com 

Počet detí 73 

Pedagogickí zamestnanci 

v školskom roku 2020/2021 

7 kvalifikovaných  učiteliek: 

Mgr. Lucia Máťošová, S. M. Benedikta, FDC 

http://www.cmsterezky.sk/
mailto:cmsmichalovcefdc@gmail.com


Mgr. Petra Domoráková, S.M. Elisabeth, FDC 

Mgr. Gabriela Vozárová 

Mgr. Henrieta Saboslajová 

Mária Ďurišinová 

Mgr. Mária Zorvanová  

Ing. Michaela Knežová 

1 pedagogický asistent: 
Martina Kantorová  

Nepedagogickí zamestnanci 

v školskom roku 2020/2021 

 

6 nepedagogických: 

Monika Kračanská – vedúca ŠJ 

Viera Ondíková – kuchárka 

Jana Nistorová- pomocná sila v kuchyni, upratovačka 

Iveta Pavličová - upratovačka 

Zuzana Hamašová - upratovačka 

Ing. Michaela Knežová – ekonómka 

Dohody: 

Stanislav Bamburák – školník 

Deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami   
0 

Počet prijatých detí 73  

 

ÚDAJE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY V ŠK. ROKU 2020/2021 

Všetci pedagogickí zamestnanci sa podieľali na plnení hlavných úloh plánu práce a zúčastnili 

sa aktualizačného vzdelávania – Hejného metóda v materskej škole v rozsahu 20 hodín. Vzájomne 

si vymieňali skúsenosti, poznatky o inovačných metódach, ktoré sa im osvedčili pri určitej edu-

kačnej aktivite. Pri VVČ rozvíjali tvorivú činnosť detí používaním zaujímavých didaktických po-

môcok, ktoré si pripravili samy. V materskej škole sme mali počas školského roka tri študentky na 

súvislú pedagogickú prax. 

 

INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII NA VEREJNOSTI 

Spolupráca a aktivity s rodinou 

 pohovory s rodičmi o výchovných problémoch s deťmi v konzultačných dňoch, ale aj prie-

bežne podľa potreby, 

 účasť rodičov na rodičovských spoločenstvách, 

 oslava sv. Terezky 

 deň materských škôl 

 športové dni 

 vystúpenie pre starých rodičov - video 

 vianočné vystúpenie detí - video 

 Mikulášske dopoludnie 

 Karneval 

 Vystúpenie Deň rodiny -video 
 rozlúčka s predškolákmi spojená so sv. omšou a slávnostným odovzdávaním osvedčení 

o predprimárnom vzdelávaní, 

 oslava 25. výročia CMŠ sv. Terezky 

 zúčastnenie sa na výtvarných súťažiach – 3. miesto v okresnom kole „Heslo policajtov – 

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ 



Účasť na sv. omšiach a duchovných aktivitách:   

 v prikázané sviatky vo farskom kostole  

 rozlúčky s predškolákmi a slávnostného odovzdávania osvedčení o predprimárnom vzde-

lávaní, 

 záveru školského roka 

 požehnanie detí 

 zapojenie sa do modlitby ruženca – Milión detí sa modlí ruženec 

 modlili sa za duše v očistci 

 

 

 

 

Spolupráca s  inými inštitúciami 

 spolupráca so Súkromným špeciálno – pedagogickým centrom 

 edukačný program v spolupráci s policajným zborom.   

 divadelné predstavenia – Theatrum, Cilliling... 

 sféricke kino 

 spolupráca s profesionálnymi rodičmi detí, ktoré navštevujú našu CMŠ 
 

 

Dobročinné akcie 

 Pomoc Matky Františky núdznym – zbierka potravín a drogérie pre Občianske združenie 
Pomoc rodine v núdzi. 

 

Voľnočasové aktivity školy 

 Krúžok Anglického jazyka: 73 detí 

 

INFORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ: 

 

 celoročne sme sa zapojili do projektu Školské ovocie, Školské mlieko 

 zapojenie sa do projektu Dorotka v MŠ 

 zapojenie do projektu Škola priateľská k deťom 

INFORMÁCIE O INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku nevykonala v CMŠ inšpekciu 

 

INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 Cirkevná materská škola sv. Terezky v Michalovciach (ďalej materská škola - CMŠ) 
poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 - 6 rokov a deťom s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného 

pobytu. 

 Materskú školu tvoria dve šatne, kuchyňa, výdajňa stravy, dve umyvárne so sociálnym 

zariadením, dve sprchy a tri triedy. Prvá trieda je určená deťom pre deti 3-5 ročné. Nemá 

samostatnú spálňu, ležadlá sa každodenne rozkladajú a skladajú. Druhá trieda je určená 

deťom 5-6 ročným. Trieda je spojená so spálňou, ktorá sa nachádza na vybudovanom 



pódiu v triede. Tretia trieda je pre 3-5 ročné deti. Nemá samostatnú spálňu, ležadlá sa 

každodenne rozkladajú a skladajú. 

 CMŠ má svoju kuchyňu a výdajňu stravy. 

 V kuchyni a vo výdajni stravy bola urobená hygienická maľba. 

 Kuchyňa a výdajňa stravy majú umývačky riadu. 

 Triedy sú vybavené CD prehrávačom, počítačom, multifunkčným zariadením, vo dvoch 
triedach je televízia a v jednej interaktívna tabuľa. Učiteľky majú k dispozícií digitálny 

fotoaparát. 

 Počítač (notebook) pre spracúvanie personálnej agendy je umiestnený v kancelárii. 

 Učebné pomôcky a hračky sú postačujúce a priebežne ich dopĺňame novými. 

 Exteriér CMŠ tvorí školský dvor, ktorý tvorí prevažne trávnatá plocha, preliezky, 
pieskoviská a altánok, domček. V zadnej časti materskej školy je časť školského dvora, na 

ktorom bolo vybudované dopravné ihrisko s altánkom a domčekom. 

 Dobudovalo sa tretie pieskovisko. 
 

INFORMÁCIE O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

VÝSLEDKY, A O OBLASTIACH, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

 

Silné stránky MŠ: 

 kvalifikovanosť – odbornosť pedagógov  

 záujem pedagogického zboru o ďalšie vzdelávanie a využívanie možností odborného rastu podpo-

rované zriaďovateľom  

 dobré meno MŠ aj v okolitých obciach 

 aktívna spolupráca s Radou školy pri MŠ 

 pozitívne hodnotené mimoriadne akcie a prezentácia MŠ v širšej verejnosti 

 zrekonštruované triedy a chodba vybavená novým nábytkom 

 nové dopravné ihrisko 

 pozitívna klíma a atmosféra školy, otvorené, bezpečné,  podnetné a priateľské prostredie 

 realizácia projektov, zapájanie do súťaží 

 krúžková činnosť 

 

Slabé stránky: 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

 nedostatočné financovanie cirkevných materských škôl 
 

 

INFORMÁCIE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

  Správa o hospodárení  za kalendárny rok 2020 je uvedená v prílohe. 

 Významným finančným zdrojom na pokrytie rôznych akcií pre deti a potrieb materskej 
školy bol dobrovoľný rodičovský príspevok vo výške 4 290 € a bol do konca školského 

roka vyčerpaný. 

Dobrovoľný rodičovský príspevok bol v školskom roku 2020/2021 použitý na financovanie  

potrieb: 

 nákup drogérie – 181,26€ 

 náklady na rôzne akcie - divadelné predstavenia – 235,60€ 

 mikulášske balíčky – 369,23€ 

 vianočná  besiedka – 217,91€ 

  nákup darčekov pre deti udelených pri školských akciách – 363€ 



 darčeky pre predškolákov, tablo, nákup detskej literatúry, obrusov, rekvizity na vystúpenia, 

kancelárskeho a papierenského tovaru, rôznych pomôcok pre deti - 1414,60 € 

 Poistenie – 87,60 € 

 Úprava exteriéru a vybavenie ihriska: 1420,80€  

  



Správu o hospodárení predkladá: Mgr. Lucia Máťošová – riaditeľka CMŠ sv. Terezky 

Príloha č. 1  

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020 
   Finančné prostriedky získané z rozpočtu mesta na rok 2020:   
                                                                                                                                             210 788 €  

 

Tieto sme použili:  

Mzdy  141 648,38 €  

Poistné (SP, ZP) 50 801,60 €  

Základne sociálne náklady 5 542,33 € 

PN hradené zamestnávateľom  275,35 €  

Energie:   
- plyn  
- voda, stočné 
- elektrina 

 

  
581,95 €  

1 069,50 €  

2 433,16 €  

 

Telefón 291,92 €  

Ostatné služby a poplatky  6 553,80 €  

Spotreba  materiálu, pomôcok 1 590,01 €  

Spolu:                                                                                                                                        210 788 €  

Zostatok:                                                                                                                                              0€ 

  

Finančné prostriedky získané z mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov  v 

materskej škole za rok 2020 a ostatné príjmy:                     

                                                                                      62 041,83 € 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov v MŠ  3 650,00 € 

Krúžky 180,00 € 

Dary, projekty 57,12 € 

Ostatné výnosy 40 745,54 € 

Príjem ŠJ – potraviny, réžia 17 409,17 € 

Spolu:   62 041,83 €  

Tieto sme použili:  

Spotreba  materiálu, pomôcok 22 022,79 €  

Nákup potravín 12 118,43 € 

DHM 20 176,92 € 

Spolu:                                                                                                                                      54 318,14 €      

Zostatok:                                                                                                                                   7 723,69 € 

   

Finančné prostriedky získané z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na 

výchovu a vzdelávanie na rok  2020:    

4 235,00 € 

Tieto sme použili:   

Nákup vzdelávacích, učebných, pracovných 

pomôcok a materiálu 
 4 235,00 €  

Spolu:  4 235,00 € 

Zostatok:                                                                                                                                   0 €  

Správu o hospodárení vypracovala: Ing. Michaela Knežová   

Správu o hospodárení predkladá: Mgr. Lucia Máťošová – riaditeľka CMŠ sv. Terezky 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 2 

 

Rada školy pri CMŠ sv. Terezky, Farská 1, Michalovce 

  

  

  

               p. riaditeľka   

     Mgr. Lucia Máťošová 

                                                                       Farská 1 

                                                                                        071 01 Michalovce 

  

Michalovce, dňa 22. 10. 2021 

  

  

   

  

  

Vec:   

Vyjadrenie k správe o VVČ za šk. rok 2020/2021 

  

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 22.10.2021  prerokovala Správu o 

výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021, ktorú 

predložila riaditeľka CMŠ sv. Terezky.   

  

  

Stanovisko: 

Rada školy súhlasí so znením Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021 v Cirkevnej materskej škole sv. Terezky, Farská 1, 

Michalovce, tak ako jej bola predložená.   

  

  

  

    S  pozdravom 

  

                                                                                                     ThLic Mária Panocová 

             Predsedkyňa rady školy pri CMŠ sv. Terezky 


