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Základné identifikačné údaje o škole 

a)Údaje o materskej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

Názov zriaďovateľa Mesto Košice,   

Adresa zriaďovateľa:  Trieda SNP 48/A 040 11 Košice 

Právnická osoba, štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček 

Adresa elektronickej pošty kontakt@kosice.sk 

 

c) Mená vedúcich zamestnancov 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľka školy Anna Bořiková 

Vedúca ŠJ Marta Biskupová 

Hospodárka školy Dagmar Potančoková 

 

2. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

Rada školy 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za: 

1. Iveta Takáčová predseda zvolená - pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Zuzana Andraščíková podpredseda zvolená - rodičov 

3. Bc. Mária Kolárová členka zvolený - rodičov  

4. Margita Sýkorová členka zvolená – nepedagogických zamestnancov 

5. Mgr. Štefan Rychnavský člen delegovaný – za  zriaďovateľa 

6. Mgr.MagdalénaPalková členka delegovaná – za  zriaďovateľa 

7. Bc.Gabriela Vološinyová členka delegovaný –za zriaďovateľa 

 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Hronská 7, 040 11 Košice 

Telefón: 055/ 64 29 512, 

Mobil 0907 900 110 

E- mail hronska7@netkosice.sk 

Webové sídlo MŠ www.mshronska7.com 

mailto:kontakt@kosice.sk
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 Informácie o činnosti rady školy  a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

 

V školskom roku 2021/2022 zasadala RŠ 2x 

Schvaľovala- 

• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 

• Voľba riaditeľa MŠ 

Oboznámila - 

➢ Pracovný plán školy na školský rok 2021/2022 

➢ Školský  poriadok na školský rok 2021/2022 

➢ Školský vzdelávací program materskej školy“ Nezábudka“ 

➢ Zápis do MŠ 

➢  Aktivity a projekty materskej školy 

 Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 nebolo zrealizovaných viac zasadnutí Rady školy. 

 

Pedagogická rada: 

P.č. Meno a priezvisko Členky 

1. Anna Bořiková riaditeľka MŠ - pedagogický zamestnanec 

2. Iveta Takáčová pedagogický zamestnanec 

3. Gabriela Barcalová pedagogický zamestnanec 

4. Elena Batiová pedagogický zamestnanec 

5. Jarmila Makarová pedagogický zamestnanec 

6. Mgr. Katarína Thúróczy pedagogický zamestnanec 

7. Eva Rybářová pedagogický zamestnanec 

8. Bc.Zuzana Girmonová pedagogický zamestnanec 

 

Pedagogická rada: zasadala 4-krát s obsahovým zameraním:  

Schvaľovacia:  - prerokovanie Plánu práce na školský rok 2021/2022, 

          -  pedagogicko– organizačné pokyny na školský rok 2021/2022,  

 

Odborná:   -  plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti v intenciách iŠkVP, 

                  -  adaptačné / Batiová, Girmonová / 

                  -  zovšeobecnenie výsledkov vnútroškolskej kontroly, 

                  -  pedagogické aktuality.  
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Hodnotiaca: -Výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2021/2022,   

 

Metodické združenie 

Metodické  združenie viedla vedúca MZ a koordinátorka ŠkVP  Jarmila Makarová . Členkami MZ 

boli všetky pedagogické zamestnankyne.  

Hlavnými cieľmi metodického združenia boli :  

 

-  Realizovať aktivity na podporu zdravia 

 - Realizovať aktivity zamerané na rozvíjanie logického myslenia, chápanie čísel 

 - Využívanie dopravného ihriska 

 - Riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy. 

 

Združenie rodičov školy a zloženie výboru ZRŠ: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolená/ý za triedu: 

1. Ing. Peter Kornecký predseda 2.tr. 

2. Beáta Horňáková členka 2. tr.  

3. MUDr. Tatiana Carachová tajomník 1. tr. 

4. Bc.Mária Kollárová členka 3.tr. 

5. Mgr.Daniela Šimcová členka 4. tr. 

 

Rodičovské združenie pri materskej škole Hronská 7.  

RZ riešilo otázky: spolupráce rodiny a školy, 

• spolupráca pri plánovaní a realizácii projektov, napr. Mikuláš, Rozlúčka 

s predškolákmi,  Karneval a pod. 

• financovanie aktivít, projektov,  

• dopĺňanie a financovanie digitálnych pomôcok, kreatívneho materiálu, didaktických 

pomôcok pre deti,   

• ZRŠ bolo aj v školskom roku 2021/2022 registrované v Slovenskej rade rodičovských  

združení s cieľom získať pre materskú školu 2% zo zaplatenej dane z príjmov zákonných  

zástupcov a iných dobrovoľných darcov. 

• počas školského roka zasadalo  1x, z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 nebolo 

zrealizovaných viac zasadnutí RZ pri MŠ Hronská 7 a boli zrušené  hromadné aktivity 

a podujatia MŠ aj RZ.   
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3.Štatistické údaje o materskej škole k 30.6.2022 

 

Trieda 

Stav k 15. 09. 2021 Stav k 31. 08. 2022 

Veková 

kategória 

celkový 

počet  

detí  

Z toho 

OPŠD 

Z toho 

ŠVVP Veková 

kategória 

celkový 

počet  

detí v MŠ 

Z toho 

OPŠD 

Z toho 

ŠVVP 

1. trieda  4-5 23 0 0 4-5 23 0 0 

2. trieda  5-6 22 2 0 5-6 22 2 0 

3. trieda  3-6 24 0 0 3-6 24 0 0 

4. trieda  3-4 23 0 0 3-4 22 0 0 

Spolu:  92 2 0 
 

91 2 0 

 

 

• výchovná starostlivosť: celodenná 

• právna subjektivita MŠ:  nie 

• alokované pracoviská MŠ:  nemáme 

• celkový počet tried v MŠ:  4 

• počet dvojročných detí:  8 

• počet 3 – 4 ročných detí: 21 

• počet 4 – 5 ročných detí: 28 

• počet  5 – 6 ročných detí: 34 

• počet 7 ročných detí:0 

• počet detí v MŠ spolu:  91 

 

 

 

• počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia : 3  z toho 5-6 ročných :  3 

• počet špeciálnych tried: 0 počet integrovaných detí v bežných triedach: 0 

• počet prijatých detí na šk.rok 2022/23 : 39 

• počet detí zapísaných do 1.ročníka ZŠ na rok 2022/2023 : 32 
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z nich počet OPŠD potvrdený CPPPaPna šk. rok 2022/2023 : 2 

4.Zamestnanci školy: 

 

• počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu: 8 

✓ fyzický stav:  8    prepočítaný stav: 8 

✓ z nich kvalifikovanéTPP: 6  kvalifikované (DPP): 2 

• počet študujúcich: 0    počet asistentov učiteľa v MŠ: 0 

• počet nepedagogických zamestnancov (mimo hospodárky): 3 

✓ fyzický stav: 3    prepočítaný stav: 2,5 

✓ hospodárka školy je zaradená ako kmeňová zamestnankyňa v MŠ Ipeľská: 1 

• počet zamestnancov ŠJ: 3 (mimo vedúcej ŠJ): 3 

✓ fyzický stav: 3    prepočítaný stav: 2,5 

✓ vedúca ŠJ je zaradená ako kmeňová zamestnankyňa v MŠ Moldavská: 1 

 

a)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 

 

• počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 2 

• počet pedagógov, ktorí absolvovali aktualizačné vzdelávania : 8 

• počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 5 
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5.SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

✓ výhodná poloha školy a záujem rodičov o MŠ 

✓ kolektív skúsených učiteliek 

✓ dobré medziľudské vzťahy v kolektíve 

✓ otvorená komunikácia v kolektíve aj smerom k 

deťom 

✓ vybavenie modernými učebnými pomôckami, 

odbornou a detskou literatúrou 

✓ estetika a hygiena priestorov MŠ  

✓ podnetné vybavenie areálu MŠ 

✓ dobrá spolupráca s CPPPaP 

✓ bezpečný prechod z budovy do záhrady MŠ 

✓ zriadené webové sídlo MŠ 

✓ detské mini dopravné ihrisko v 

priestoroch školskej záhrady 

✓ spolupráca s inštitúciami  

 

✓ chýbajúca telocvičňa 

✓ absencia spoločenskej miestnosti 

✓ parkovanie 

 

Riziká Príležitosti 

✓ nárast cien pomôcok 

✓ zhoršovanie sociálneho zázemia rodín 

✓ časté legislatívne zmeny 

✓ spoločensky nedocenenie učiteľa 

✓ COVID 19 

✓ zapojenie do projektov 

✓ nové možnosti získania sponzorov 

✓ možnosť každého pedagóga k zapojeniu do 

vzdelávania 

✓ ponuka kreatívnych aktivít rodinám  
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6.Údaje o aktivitách a prezentácií školy  na verejnosti 

 

 

a)Údaje o aktivitách organizovaných  materskou školou 

termín aktivita  

9.2021 „Týždeň zdravia“ /týždenný projekt/  

9.2021 Divadelné predstavenie – „Neposlušné kozliatka“  

9.2021 Retro fotenie  

10.2021 Detský maratón - beh  

10.2021 Veselé hrabličky – brigáda pre deti a rodičov  

10.2021 Zber papiera 1.kolo  

11.2021 Šarkaniáda  

11.2021 Deň materských škôl- zober ma von- deň prázdnej triedy  

11.2021 Predčitateľská gramotnosť – súťaž pre predškolákov  

12.2021 Zábavné dopoludnie s Mikulášom  

12.2021 Slávnostné rozsvietenie svetiel v školskej záhrade s pesničkami „Vianoce 2021“  

1.2022 Turistická vychádzka- športové dopoludnie  

2.2022 Tangramiáda – súťaž pre predškolákov  

3.2022 „Deň vody“ – /týždenný projekt/  

3.2022 „Moja kniha“ /týždenný projekt/  

3.2022 Naša zem je guľatá  „Austrália“ – aktivita  

3.2022 Mám básničku na jazýčku- školské kolo  

4.2022 Deň zeme – deň pokusov  

4.2022 Hronský škovránok- súťaž v speve  

4.2022 Ujo Ľubo – „ Zvieratká na dvore“ predstavenie s pesničkami  

4.2022 Veľká noc – výstavka výtvarných prác  

4.2022 „Slovo bez hraníc“ /účasť na recitačnej súťaži –staré mesto/   1. Miesto  

5.2022 Maľovanie na chodník – mesto Košice  

5.2022 Meranie zraku –únia nevidomých  

5.2022 Deň včiel – /týždenný projekt/  

5.2022 Zber papiera 2.kolo  

5.2022 Fotenie – Námorníci  

5.2022 Predplavecký výcvik  

5.2022 Účasť na výtvarnej súťaži „Super hrdina“  1. Miesto  

5.2022 Deň rodiny – slávnostná akadémia  
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5.2022 Finnčná gramotnosť – týždeň v euro kráľovstve /týždenný projekt/  

6.2021 Disco – diskotéka na školskom dvore  

6.2021 Deň športu – športové dopoludnie na školskom dvore  

6.2021 Výlet do jazdiarne – pozorovanie chovu koní  

6.2021 Doprava – beseda s Políciou  

6.2021 Rozlúčková slávnosť s predškolákmi  

6.2022 „Spev bez hraníc“/ účasť na súťaži v speve- staré mesto/ 2. miesto  

 

b)Údaje o projektoch do ktorých je materská škola zapojená 

 

- Poznaj svoje mesto : projekt zameraný na spoznávanie mesta Košice 

- Eko škôlka – zážitkové a bádateľské aktivity 

- Finančná gramotnosť – projekt „Euro kráľovstvo“ 

- Motýlia záhrada : zakúpili sme si do jednej triedy MŠ motýlie húsenice s príslušenstvom – 

potrava, pipety na kŕmenie, siete na vypustenie motýľov. Denne sme pozorovali a zaznamenávali 

stav, nosili potravu, kŕmili húsenice, sledovali kukly a po vyliahnutí motýľov ich deti pomenovali, 

zapísali sme čas vyliahnutia, meno motýľa. Na záver sme motýle vypustili do prírody. 

- Školské ovocie a  Školské mlieko : projekt dotovaný EU s cieľom zlepšiť zdravú stravu 

- „Múdre hranie“  - škola sa zapojila do projektu a získala 950€ na učebné pomôcky 

- Zbierame batérie so Šmudlom – enviro projekt, triedenie odpadu 

 

c)Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Budova materskej školy je 2 – poschodová so suterénom, kde sa nachádzajú účelové miestnosti - 

práčovňa, sušiareň a sklady pre potrebu MŠ a ŠJ. Prízemie tvorí chodba, riaditeľňa, kancelária vedúcej 

školskej jedálne, dve detské šatne a centrálny kabinet učebných pomôcok, ktorý slúži zároveň ako 

šatňa pre prevádzkových zamestnancov.  

I. Poschodie :nachádzajú sa tam dve triedy, účelová miestnosť pre ŠJ – rozdeľovňa stravy 

a kancelária pre hospodárku MŠ, ktorá v prípade potreby plní účel izolačky.  

II. poschodie: tiež sa tam nachádzajú dve triedy, účelová miestnosť pre ŠJ - rozdeľovňa stravy 

a ateliér pre výtvarné činnosti.  

Kuchyňa má samostatný vchod a s materskou školou je spojená vnútorným schodišťom.  

K budove MŠ patrí oplotený areál školskej záhrady, ktorý je vybavený dvoma pieskoviskami, 

kyvadlovými hojdačkami, preliezačkou, dreveným altánkom v tvare vláčika, domčekom so 

šmýkačkou, detským dreveným domčekom, pružinovými hojdačkami, padacím mostom a záhradnými 
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lavičkami, detským dopravným ihriskom, exteriérovou tabuľou a nástennými tabuľami v tvare kvetov, 

futbalovými bránkami ,basketbalovým košom, plastovým nábytkom. 

 

 V oblasti materiálneho zabezpečenia školy bolo splnené: 

• priebežne bola dopĺňaná školská a detská knižnica o nové tituly odbornej a detskej literatúry, 

• doplnený o nové učebné pomôcky a didaktickú techniku bol aj kabinet UP, 

• zakúpená interaktívna tabuľa 1.trieda 

• opravená strecha 

• nová fasáda  

• plot sa tohto času opravuje 

• vymenené koberce v 2 triedach 

 

Naďalej pretrváva úloha zabezpečiť:  

• zabezpečiť výmenu kobercov v 2 triedach 

• odstrániť zničené hracie prvky na školskom dvore 

• zaobstarať a osadiť  nové hracie prvky na školský dvor 

• zabezpečiť prístrešku na náradie a hračky  

• Nevyhovujúce miestnosti pre zamestnancov na odkladanie osobných vecí a učebných 

pomôcok. 

 

 

d)Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

 

• pravidelný mesačný poplatok rodičov na prevádzku školy (20 € na jedno dieťa), 

•  odvedené školné za celý školský rok 2021/2022: 10.479,68 €  

• vrátené v preddavkoch: 1,054 € 

• Rodičovské združenie pri Materskej škole Hronská 7 je registrované ako občianske 

združenie s právom prijímať 2% - ný podiel zaplatenej dane z príjmu rodičov 

a ďalších darcov. 

 Dobrovoľné finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov dieťaťa  prostredníctvom 

rodičovského združenia pri materskej škole. Finančnú čiastku navrhuje každoročne výkonný výbor 

rodičovského združenia na prvom stretnutí rodičov na začiatku školského roka, ktorú po prerokovaní 

rodičovskou verejnosťou a hlasovaním schvaľuje.  Schválená fin. čiastka: 8 € /mesačne za dieťa/. 

Tieto finančné  prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu, nákup 
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učebných a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno – technického vybavenia,   

uskutočňovanie výletov, exkurzií,  kultúrnych, športových podujatí, realizácia projektov a iných 

aktivít. 

 

 

e)Údaje o inšpekčnej činnosti: 

vykonaná v školskom roku 2007/2008.  

 

f) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých má škola nedostatky 

 

Dobré výsledky   

       Dosiahnuté výsledky pri rozvíjaní komunikačných schopností, orientácii, oceňovaní a akceptovaní 

výrokov a návrhov dieťaťa sú adekvátne ich vekovému zloženiu. Deti mali vytvorené priaznivé 

podmienky. Materská škola bola vybavená predpísaným nábytkom podľa noriem. Disponovali sme 

dostatočným knižným fondom. Vďaka rôznorodým pomôckam a hračkám si deti mohli rozvíjať svoje 

kompetencie a zručnosti. Zamestnanci sa pravidelne starali o hygienu prostredia. Strava bola 

zabezpečovaná podľa platných noriem. Podľa požiadaviek zákonných rodičov aj pri stravovaní sme 

pristupovali k deťom individuálne./donáška vlastnej stravy/. Areál materskej školy bol vzorne 

udržiavaný, pravidelne sa vykonávali prehliadky a viedla sa potrebná dokumentácia/piesok/. Vnútorná 

klíma bola napriek zmenám v pedagogickom zbore priateľská, čo sa odrážalo aj na spokojnosti detí a 

zákonných zástupcov. Deti si vytvárali kamarátske vzťahy naprieč všetkými triedami, nevyskytovali 

sa žiadne vážnejšie konflikty. Organizácia denných činností bola zabezpečovaná s ohľadom na vek 

detí, ich zdravotný stav a stupeň vývinu.  Počas covidovej situácie sme sa riadili pokynmi ministerstva 

školstva.   

• v školskom roku 2021/2022 mali OPŠD 2 detí, ktoré úspešne zvládli predprimárne 

vzdelávanie a sú spôsobilé pre vstup do 1.triedy ZŠ,  

• pre školský rok 2022/2023 po depistáži v MŠ potvrdila školská psychologička OPŠD-2 detí,  

• výsledky úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti poukazujú na to, že bol v procese vytváraný 

dostatočný priestor na rozvoj tvorivosti podporu hodnotenia a sebahodnotenia detí. Učiteľky 

podporovali princíp aktivity detí a zvýšenú frekvenciu zážitkového učenia,  

• deti odchádzajúce do ZŠ preukázali svoju spôsobilosť pri rozhodovaní a samostatnom riešení 

konkrétnych problémov v praktických manipulačných činnostiach cez progresívne formy 

a metódy práce, ktorých cieľom bolo posilniť u detí ich sebadôveru,  

• hra bola preferovaná ako dominujúci prostriedok, ktorý stimuloval a posilňoval u deti kladný 

vzťah k blízkemu okoliu a ich národnému povedomiu, 
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• zvýšená pozornosť bola venovaná pedagogickej diagnostike vo všetkých vekových 

skupinách, dôraz sa však kládol najmä pri 5 – 6 ročných deťoch pred ich vstupom do 

1.ročníka ZŠ 

• tematicky zamerané vychádzky do prírody a blízkeho okolia, kde cez priamy kontakt 

s prírodou im bol vštepovaný zdravý spôsob života a ochranársky postoj k prírode 

a životnému prostrediu 

• učiteľky vytvárali pozitívnu atmosféru v oblasti sociomorálnej, preferovali vyvážený 

partnerský vzťah dieťa – učiteľ a podporovali pozitívne vzťahy medzi deťmi, 

        

 Nedostatky  

• nesprávny rečový prejav detí  

• nedostatočná výdrž pre ukončenie hry alebo činnosti   

• impulzívne, nevhodné správanie medzi deťmi  

 

g)Kontrolná a riadiaca činnosť 

 

Vnútroškolská kontrola bola uskutočňovaná podľa plánu aj náhodne so zameraním na plnenie úloh 

vyplývajúcich z PPŠ, Školského poriadku, POP, BOZP, PO 

 Vo výchovno – vzdelávacom procese boli ciele kontroly rozpracované v pláne hospitačnej činnosti 

a zamerané na 

- sociálnu klímu v triedach a spôsob vytvárania podmienok pre tvorivú atmosféru so zámerom 

podporiť pocit bezpečia a motiváciu k učeniu. 

- využívanie učebných pomôcok v procese výchovno-vzdelávacej činnosti. 

-plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, triednych kníh, evidencie dochádzky detí, osobným spisom, 

záznamom o odovzdávaní a preberaní detí, diagnostikovania detí, 

-stavu a úrovne pri plnení cieľov a úloh z plánu práce školy, 

-využívania UP, ako aj didaktickej techniky smerom k správnemu výberu metód, foriem práce 

a celkovej efektivity výchovného procesu, 

-organizovania hier a záujmových činností, 

-foriem spolupráce s rodinou, 

-zapojenia talentovaných detí do  súťaží. 

Výsledky kontrol boli s pedagógmi individuálne prerokované 

 

-V pracovno-právnej oblasti bola kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov BOZP a 

PO,  
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- zabezpečenie hmotného majetku, vedenie evidencie o čerpaní finančných prostriedkov, dodržiavanie 

právnych predpisov, 

- organizačné zabezpečenie školy na hygienu priestorov, estetiku prostredia, pracovnú disciplínu, 

úroveň stolovania, prácu v školskej záhrade, vedenie zápisov o práci nadčas atď., 

Pripomienky zo strany vedenia MŠ k odstráneniu nedostatkov boli akceptované a následne odstránené. 

Hospodárka školy tiež vykonávala kontrolu a dohľad pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti hygieny 

priestorov MŠ samostatne, ale aj na pokyn riaditeľky školy. 

 

Odporúčania : 

 V školskom roku 2022/2023 budeme naďalej realizovať a plniť ciele Školského vzdelávacieho  

programu „Nezábudka“ vypracovaného podľa ŠkVP na podmienky materskej školy v súčinnosti 

s úlohami Plánom aktivít a Plánu metodického združenia. 

Niektoré ciele sú totožné s cieľmi s predchádzajúceho školského roku, nakoľko neboli dostatočne 

splnené najmä z dôvodu pandémie Covid  chceme v ich plnení pokračovať.  

• Získať finančné prostriedky pre nákup a modernizáciu tried, didaktických pomôcok zapájaním 

sa do výziev Ministerstva školstva a projektov neštátnych organizácií.  

• Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov formou samovzdelávania, 

aktualizačného vzdelávania a workshopov, seminárov v online prostredí.  

• Budovať dobré meno školy prostredníctvom otvorenej spolupráce s rodičmi, zapájaním sa do 

kultúrneho života mestskej časti, účasťou na súťažiach.  

 Skonkretizované ciele, riešenia vyplývajúce z analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach 

školy, budú zapracované do Plánu školy v školskom roku 2022/2023 

h)Spolupráce, úroveň, sponzorstvo a pod. 

• Rodičovské združenie pri materskej škole, 

• Rada školy 

• Vzdelávacia agentúra EMPAL – AJ, 

• CVČ - Keramika 

• CPPPaP Zuzkin park 10, 

• Knižnica „Nezábudka“ , 

• Krytá plaváreň – Aquacentrum – predplavecký výcvik 

• Polícia – výchovno–vzdelávaciaaktivitav oblasti DV, 

• sponzorské príspevky - darovanie 2% zo zaplatenej dane rodičov detí ich príbuzných 

a známych, 

• KOSIT – zber starého papiera. 
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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

• Vyhlášky 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. 

• Platná legislatíva – Zákon č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „ školský zákon“) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

• Vyhláška 438/2020 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky 308/2009 Z.z.  

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ zákon 596 /2003). 

• Školský vzdelávací program „Nezábudka“ 

• Plán práce MŠ Hronská 7, Košice na školský rok 2021/2022 

•  Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Hronská 7, Košice 
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Prerokované na pedagogickej rade: 30.062022 

Predložiť Rade školy: september 2022 

 

 

 

V Košiciach, 22.07.2022         

       

 

 Anna Bořiková  

                                                                                                                              riaditeľka školy 


