
Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 054 01 Levoča 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,   jej výsledkoch      

       a podmienkach školy  za  školský rok 2020/2021 
             

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch  a podmienkach školy  za  

školský rok 2020/2021 je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 s účinnosťou od 01.01.2021 o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení. 

 

1. Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

1.1   Názov školy: Materská škola Levoča  

 1.2   Adresa školy: Ul. Železničný riadok 3, Levoča 054 01  

 1.3   Kontakt: 053/4512593,  0910867415 

 1.4   Web: www.mszeleznicnyriadok.edupage.sk 

 1.5   E-mail: mszeleznicnyriadok@levoca.eu, skolkazeleznicny@gmail.com 

 1.6   Zástupcovia elokovaných pracovísk: 

 

- Mgr. Valéria Mačugová, zástupca elokovaného pracoviska Ul. Jána Francisciho do 

31.12.2020. Od  1.1.2021 v zmysle VZN č.8/2020 a VZN č. 9/2020 poverená riadením 

materskej školy Ul. J. Francisciho 8 Levoča 

 

- Mgr. Katarína Jabrocká, zástupca elokovaného pracoviska Ul. Gustáva Hermana 9 

Levoča do 31.12.2020. Od 1.1.2021 v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č.9/2020 poverená 

riadením materskej školy Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča  

 

- Mgr. Lenka Košíková, zástupca elokovaného pracoviska Ul. Gašpara Haina 36 Levoča 

do 31.12.2020. Od 1.1.2021 v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č.9/2020 poverená 

riadením materskej školy Ul. Gašpara Haina 36 Levoča 

 

- Bc. Henrieta Fľaková, zástupca elokovaného pracoviska Presmestie 26 Levoča do 

31.12.2020. Od 1.1.2021 v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č.9/2020 poverená riadením 

materskej školy Ul. Predmestie 26 Levoča a elokovaného pracoviska mestská časť 

Levočské Lúky 3 
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 - Alena Segiňáková, zástupca elokovaného pracoviska do 31.12.2020. 

- Mgr. Adriána Lesňáková, zástupca  pracoviska ŽR  do 31.12.2020. 

 

1.7. Rada školy  

Členovia Rady školy do 31.12.2020 : 

Mgr. Beáta Procházková, PhD., predseda Rady školy 

Členovia Rady školy: Mgr. Ivana Garčárová, MUDr. Jana Suráková, Mgr. Adriána 

Dvorská, Ing. Tomáš Lasák, Mgr. Iveta Žifčáková, Viera Orlovská, JUDr.Ľubomír 

Murín, Mgr. Michal Kašper, Mgr. Andrea Kolečanyová, RNDr. Vladimír Adamkovič. 

            Vzhľadom k ukončeniu volebného obdobia tejto Rady školy, konali sa voľby pre 

nové volebné obdobie do Rady školy dňa 26.8.2020 za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov.  

Zvolení členovia za pedagogických zamestnancov: Mgr. Dáša Petrovičová, Bc.Pavla 

Muránska Tejbusová, Bc. Michaela Hricová 

Zvolení členovia za nepedagogických zamestnancov: Dušana Korvínová, Anna 

Kuľašová, Marianna Nagyová.  

Za rodičov v čase od septembra do decembra 2020 nebolo možné zrealizovať voľby  

vzhľadom k situácii COVID 19 a dodržaniu hygienicko-epidemiologických podmienok 

pre 443 rodičov.  

  

Rada školy od 1.1.2021 

V zmysle VZN č.8/2020 a VZN č. 9/2020 a v zmysle Vyhlášky 291/2004 Z.z. o zvolení 

členov Rady školy pri Materskej škole Ul. Železničný riadok 3 Levoča pre nové 

funkčné obdobie sa stali:  

Mgr. Marta Zabielna, PhD., predseda Rady školy 

Členovia Rady školy: Mgr. Marianna Kravecová, Bc. Michaela Paukšová, Slávka 

Tabáková, Mgr. Ivana Kellenerová, Ing. Denisa Maľáková, Mgr. Eva Chalupecká, 

JUDr. Lubomír Murín, RNDr. Vladimír Adamkovič. 

Rada školy od nového funkčného obdobia do 31.8.2021 sa zišla  2x a to 7.5.2021 na 

Ustanovujúcej schôdzi Rady školy a 1.7.2021 na zasadnutí Rady školy. 

 

 

 



1.8. Poradné orgány 

 

Pedagogická rada – členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadnutie sa uskutočnilo  

do 31.12.2020 2x na každom pracovisku a 1x spoločne so všetkými pedagogickými 

pracovníkmi zo všetkých elokovaných pracovísk. 

Metodické združenie - členmi MZ sú všetci pedagogickí zamestnanci. Spoločné stretnutie 

všetkých členov MZ sme zorganizovali 1x, nakoľko od 1.1.2021 elokované pracoviská sa 

stali samostatnými právnymi subjektmi, preto metodické združenia boli realizované na každej 

materskej škole samostatne.  

 

  2. Zriaďovateľ materskej školy 

2.1 Zriaďovateľ : Mesto Levoča 

2.2 Adresa: Námestie Majstra Pavla 2, 054 01 Levoča 

2.3 Kontakt: 053/4514014 

2.4 E-mail: mestolevoca@levoca.sk 

 

3. Počty detí v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách v školskom roku 

2020/2021 

  

Názov školského zariadenia Počet tried Počet detí ŠVVP 

MŠ Levoča, Ul. Žel. riadok 3 

Levoča  

4 77 0 

EP Ul. J. Francisciho 8 Levoča 6 128 0 

EP Ul. G. Hermana 9 Levoča 3 66  

EP Ul. G. Haina 36 Levoča 4 84 1 

EP Ul. Predmestie 26 Levoča  3 61 0 

EP Levočské Lúky 3 1 24 0 

 

- Počet detí v školskom roku 2021/2022 v Materskej škole Ul. Železničný riadok 3 

Levoča k 1.9.2021 v zmysle Vyhlášky č. 435/2020 Z.z. § 2 ods.b. 

 

Názov školského zariadenia Počet tried Počet detí ŠVVP 

MŠ  Levoča, Ul. Žel. riadok 3 4 79 0 
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4. Počet pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov v školskom 

roku 2020/2021 do 31.12.2020.  

Názov školského 

zariadenia 

Pedagogickí 

zamestnanci 

Asistent 

učiteľa 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

Zamestnanci ŠJ 

MŠ Levoča Ul. Žel. 

riadok  3 

9 0 5 2,6 

EP J. Francisciho 8 

Levoča 

12 0 5 5 

EP G. Hermana 9 

Levoča 

6 0 1,8 2,8 

EP G. Haina 36 

Levoča 

 

9 1 2,2 4,5 

EP Predmestie 26 

Levoča 

6 2 1 2,5 

EP Levočské Lúky 

3 

 

2 1 1 1,4 

 

4.1.Počet pedagogických  a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov 

Materskej školy  Levoča, Ul. Železničný riadok 3  od 1.1.2021 

Názov školského 

zariadenia 

Pedagogickí 

zamestnanci 

Asistent 

učiteľa 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

Zamestnanci ŠJ 

MŠ Levoča Ul. Žel. 

riadok  3 

8 0 5 2,8 

 

5. Údaje o plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov 

 

Pedagogickí zamestnanci  Elokovaných pracovísk  v školskom roku 2020/2021 do 31.12.2020 

 

Pracovisko PZzačínajúci PZ samostatný PZ s 1.atest. PZ s 2 atest. Spolu 

MŠ.  

Žel. riadok 3 

0 6 1 2 9 

EP 
J. Francisciho 

0 11 0 1 12 

EP G. Hermana 0 4 0 2 6 

EP G.Haina 0 4 2 3 9 

EP Predmestie 0 6 1 1 8 

EP Lev. Lúky 0 2 1 0 3 

 



 

Pedagogickí zamestnanci  materskej školy Ul. Železničný riadok 3 Levoča od 1.1.2021 

 

Pracovisko MŠ PZ začínajúci PZ samostatný PZ s 1.atest. PZ s 2 atest. Spolu 

 Žel. riadok 3 0 5 1 2 8 

Vzdelávanie  pedagogických zamestnancov Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

a jej Elokovaných pracovísk podľa Plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 

v zmysle zákona 138/2019 Z. z. za obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2021  

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných  

Priebeh 

Funkčné vzdelávanie 0  

Adaptačné vzdelávanie 0  

Aktualizačné 

vzdelávanie 

46 Ukončené 

Inovačné vzdelávanie 0  

Atestačné vzdelávanie 0  

Vzdelávanie  pedagogických zamestnancov Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

podľa Plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v zmysle zákona 138/2019 

Z.z.  od 1.1.2021 

 

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných  

Priebeh 

Funkčné vzdelávanie 0  

Adaptačné vzdelávanie 0  

Aktualizačné 

vzdelávanie 

8 Ukončené 



Inovačné vzdelávanie 0  

Atestačné vzdelávanie 0  

 

6. Informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy a jej elokovaných 

pracovísk 

Elokované pracovisko Ul. Jána Francisiho 8 Levoča: 

V období od 1.9.2020 do 31.12.2020 boli realizované tieto aktivity: 

1.  Ochutnávka zdravej výživy   

2.  Medzinár. deň jablka 

3.  Šarkaniáda 

4. Prišiel k nám Mikuláš 

5. Zdravotné a relaxačné cvičenie predškolákov on – line prostredníctvom IT, 

v spolupráci s uč. SOŠPg  Mgr. Ladislavom Ogurčákom 

6. Tvorenie zo snehu a hry so snehom v šk. záhrade s maskotom  

7. Vianočné zvyky a tradície v MŠ 

8. Triedne vianočné besiedky 

9. ENV – Stromček pre vtáčiky v šk. záhrade – kŕmenie, umiestňovanie vtáčích búdok 

 

PROJEKTY 

- Plnenie ENV projektu – Dotkni sa Zeme 

- Výtvarné tvorenie v prírodnom prostredí  LAND -  ART 

- BABKA, DEDKO, ĽÚBIME VÁS - školský projekt 

Cieľom projektu je viesť deti k láske nielen k rodičom, ale vedieť si uctiť aj starých 

rodičov, Pripomínať si ich sviatok Október -úcta k starším 

- Bezpečne na ceste 

Cieľom projektu je učiť deti ako sa správať na cestných komunikáciách, poznať ich 

prípadné nebezpečenstvo. 

- PROJEKT JEŽKA SEPARKA cestovanie vláčikom  SEPARÁČIKOM - triedenie 

odpadov 

- Sme školou podporujúcou zdravie  

 

  

Všetky aktivity boli realizované na úrovni tried, bez spájania sa tried a bez účasti zákonných 

zástupcov, na základe epidemiologických opatrení  COVID 19 . 

 



           Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 

9/2020  výchovno-vzdelávacia a riadiaca činnosť od 1.1.2021 je v plnej kompetencii 

riaditeľky materskej školy Ul. Jána Francisciho 8 Levoča. 

 

Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča: 

Materská škola mala vypracovaný plán aktivít, ktoré sa priebežne plnili, prehodnocovali 

a dopĺňali na pedagogických poradách. Z dôvodu výskytu pandémie- Covid 19 sa všetky 

plánované aktivity organizovali za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, niektoré 

on line prezentáciou.  

September 2020 

- Cesta nie je ihrisko- navštívili dopravné ihrisko v MŠ na Železničnom riadku, deti 

spoznávali a dodržiavali základné pravidlá cestnej premávky týkajúce sa kolobežkárov, 

cyklistov a chodcov, spoznávali dopravné značky a ich význam 

V záhrade- pracovali v školskej záhrade, hrabali lístie, zbierali konáre, odpadky, pomáhali 

zakladať kompostovisko. 

Október 2020 

Jabĺčkový beh- upevňovali si správnu techniku chôdze a behu  medzi prekážkami, skoky 

znožmé a výskoky na prekážky. Odmenou bol jablkový koláč a krásne červené jabĺčko. 

Tekvičková párty- deti vyrezávali tekvice, plnili rôzne súťažné disciplíny, prišli oblečené 

v kostýmoch.  

Výstava ovocia a zeleniny- deti spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny 

December 2020 

 Mikuláš, čo v tom koši máš? - aktívne sa zúčastnili osláv sviatkov a oboznámili sa s ich 

podstatou, zaspievali, zarecitovali a pohybom vyjadrovali tanečné  prvky v zimnej 

choreografii: ,,Prekvapenie pre Mikuláša“ 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok-  rozvíjali si prosociálne správanie, 

obdarovávali iných aj neznámych ľudí. Spoločne sme pripravili darčeky pre obyvateľov 

Domova dôchodcov. 

Keď prídu Vianoce – aktívne sa zapájali do osláv sviatkov a porozumeli ich podstate. 

Pripravili krásny video program pre rodičov, malé darčeky a želania. 



       Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 

9/2020  výchovno-vzdelávacia a riadiaca činnosť od 1.1.2021 je v plnej kompetencii 

riaditeľky materskej školy Ul. Gašpara Haina 36 Levoča. 

 

Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča:  

Aktivity naplánované v ročnom pláne v spolupráci iných organizácii neboli splnené z dôvodu 

pandémie COVID-19. Učiteľky realizovali aktivity len naplánované v súvislosti so 

ŠkVP„Šťastné deti“  rámci týždenných výchovno-vzdelávacích plánov. 

 V septembri prostredníctvom tém sa deti zoznámili s novými členmi triedy, priblížili 

a vytvárali si v triedach pravidlá, triedne symboly. Zoznámili sa navzájom a priblížili si 

svoje rodiny, upevnili si adresy svojho bydliska a v neposlednom rade sa zamerali na 

slušné správanie. Prakticky si upevňovali slová ako prosím si, ďakujem, pozdravy a 

prehĺbili si poznatky, čo je v ich konaní správne a čo nie.4-5 ročné a 5-6 ročné deti začali 

s projektom „Detský vodičák“, navštívili dopravné ihrisko a každý mesiac si upevňovali 

dopravné pravidlá týkajúce sa chodcov, či cyklistov.  

 V októbri boli jednotlivé témy zamerané na priblíženie a zdôraznenie významu 

a dôležitosti ovocia, či zeleniny pre zdravie človeka, ale aj ostatných jesenných plodov 

potrebných zase pre zvieratá. Tieto činnosti vyvrcholili aktívnym zapojením detí a rodičov 

materskej školy do spoločného radostného prežívania jesene a vytvorili tak na školskom 

dvore výstavu „Veselé tekvičky“. V rámci pobytu vonku zrealizovali „Šarkaniádu“ 

a prispeli k úprave areálu školského dvora hrabaním lístia. 

 V novembri prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjali a upevňovali u detí poznatky 

o ľudskom tele, starostlivosti o neho, odôvodňovali potrebu  pravidelného športovania 

a otužovania sa vzduchom a slnkom. Upriamovali pozornosť na prvú pomoc a možnosť 

prevencie chorôb a zranení. hravou formou u detí odbúravali strach a paniku z krvi, 

drobných poranení, chorôb a lekárov. 

 V decembri boli všetky činnosti a aktivity motivačne prepojené s prichádzajúcou zimou, 

príchodom Mikuláša a Vianocami. Vyvrcholilo to aktívnym zapojením detí do pečenia 

medovníkov, výroby darčekov a prekvapení. Keďže pre pandémiu nebolo možné 

zrealizovať vianočnú besiedku s rodičmi, triedy si nacvičili program, ktorý odprezentovali 

na facebookovej stránke materskej školy.   

    Projekty, do ktorých bolo elokované pracovisko zapojené: Školské ovocie, Mliečny 

program, Dorotka a jej kamaráti, Detský vodičák, Recyklohry 



         Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 

9/2020  výchovno-vzdelávacia a riadiaca činnosť od 1.1.2021 je v plnej kompetencii 

riaditeľky materskej školy Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča. 

 

Elokované pracovisko Predmestie 26 Levoča: 

- Branná turistická vychádzka v oblasti Schiessplatz – trieda predškolákov, spoznávali okolie 

- Zber jesenných plodov a tvorivé dielne na každej triede, deti tvorili výrobky z jesenných 

plodov a výzdobu v priestoroch materskej školy  

- Šarkaniáda – púšťali šarkanov, prejavovali radosť a pohybové zručnosti  

- Žihadielko – návšteva detského ihriska Žihadielko, rozvíjali pohybové zručnosti pri 

používaní rôzneho náčinia na detskom ihrisku  

- Mikuláš –  na každej triede prebiehal individuálne, deti boli obdarované balíčkami, deň 

Mikuláš bol sprevádzaný spevom a básničkami pre Mikuláša  

- Vianočné tvorivé dielne – tvorili vianočné výrobky a užívali si vianočnú blížiacu sa 

atmosféru spolu s rodinou, rozvíjali jemnú motoriku  

- Vianoce – pečenie medovníkov, zdobenie vianočného stromčeka,  

- Vianočné vystúpenie pre rodičov sa nekonalo z dôvodu pandémie Covid 19, rodičom boli 

vystúpenia detí jednotlivých tried sprostredkované pomocou krátkych vianočných videí 

a odoslané do súkromnej skupiny pre rodičov na sociálnej sieti kde mali možnosť si vianočné 

vystúpenie detí pozrieť 

 

Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 9/2020 sa 

elokované pracovisko Predmestie 26 výchovno-vzdelávacia a riadiaca činnosť od 1.1.2021 je 

v plnej kompetencii riaditeľky materskej školy Predmestie  26  Levoča.                                                                      

 

Elokované pracovisko Levočské Lúky 3: 

V blízkom okolí - -poznávacie vychádzky a poznávanie okolia 

Farby okolo nás - -experimentovali s farbami a rôznymi technikami                         

Šarkaniáda- deti si vlastnoručné vyrobili šarkanov a púšťali šarkanov na školskom dvore  

Plody zeme - na vychádzke do blízkej prírody vyhľadávali a zbierali rôzne jesenné plody.                

Týždeň zdravia - deti vytvorili výstavu ovocia a zeleniny v triede 



Deň výživy- ochutnávka ovocia a zeleniny , vyrábali ovocné a zeleninové šaláty 

Strašidielko - spoločne tvorili z tekvice svetlonosa s ktorým si vyzdobili triedu 

Vtáčia búdka - spoločne sa podieľali na výrobe  vtáčej búdky a pozorovali kŕmenie vtáčikov                                                                                       

Milý dedko Mikuláš - medzi najkrajšie okamihy patrí privítanie Mikuláša so svojimi 

pomocníkmi 

Naše deti si pripravili bohatú nádielku básničiek a piesní. Za to ich Mikuláš odmenil balíčkom 

Vo vianočnej pekárni - spoločne pripravovali cesto, vykrajovali, piekli a zdobili medovníčky 

 

      Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 9/2020 sa 

elokované pracovisko Levočské Lúky stáva súčasťou materskej školy Predmestie 26. 

Výchovno-vzdelávacia a riadiaca činnosť od 1.1.2021 je v plnej kompetencii riaditeľky 

materskej školy Predmestie  26  Levoča.                                                                      

 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3: 

Šarkaniáda - k jeseni neodmysliteľne patria šarkany, ktoré si deti vytvorili a následne na 

školskom dvore aj vyskúšali 

Tvorivé jesenné dielne - deti tvorili jesenné výtvory doma s rodičmi a následne pred 

vchodom materskej školy sme si urobili spoločnú výstavu 

Privítajme Mikuláša - z dôvodu epidemiologickej situácie Mikuláš navštívil detí len na 

školskom dvore 

Hry na snehu - na školskom dvore pri hrách so snehom deti navštívil „zajko", ktorému sa 

deti veľmi potešili 

Karneval - z epidemiologických dôvodov sa tohtoročný karneval konal individuálne v 

triedach 

Morena, Morena -  predškoláci sa rozlúčili so zimou staroslovanským zvykom 

Výstava veľkonočných vencov - rodičia spolu s deťmi vytvorili veľkonočné vence, z ktorých 

sme následne priestoroch školy urobili výstavu a hlasovaním detí vyhodnotili najkrajšie 

veľkonočné vence 

Máj bez kosenia - aj v našej materskej škole sa našlo miesto, kde sme nekosili celý máj a deti 

v spolupráci s pani učiteľkami vytvorili „domček pre chrobáčikov", ktorý umiestnili na 

miesto, kde sa počas mája nekosilo 



Mestská polícia - deti navštívili mestskí policajti, ktorí ich oboznámili s poriadkom v našom 

meste a zároveň spolu navštívili dopravné ihrisko 

Turistická vychádzka - každá trieda sa individuálne zúčastnila turistickej vychádzky na 

kopec Strompeš 

MDD - pre nepriaznivé počasie sa súťaže konali v triedach materskej školy, kde deti v závere 

boli odmenené 

Rozlúčka predškolákov - predškoláci našej materskej školy sa s kamarátmi rozlúčili 

kultúrnym programom na školskom dvore 

7. Informácie o projektoch do ktorých je materská škola Ul. Železničný riadok 3 

zapojená 

 Školské ovocie 

 Mliečny program 

 Dorotka a jej kamaráti 

 Detský vodičák 

 Recyklohry 

 Zdravý úsmev - zubná prevencia 

 Deň materských škôl 

 Chceme dýchať čistý vzduch 

 Škola otvorená všetkým 

 Adamko hravo-zdravo Stomato-hygiena v MŠ 

 

Národný projekt PRIM realizovaný na Elokovanom pracovisku, Ul. Predmestie č. 26 

Levoča  

      Elokované pracovisko bolo od 01.09.2019 zapojené do Národného projektu PRIM projekt 

inklúzie v Materských školách. Riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostredkovateľským orgánom je 

Ministerstvo vnútra SR. Prvá fáza realizácie projektu bola ukončená dňa 31.10.2020. 

Elokované pracovisko pokračuje v druhej fáze NP PRIM II. od 01.11.2020.  

NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z 

marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.).  

Cieľom NP PRIM II je  vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole (MŠ), zlepšenie 

spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup 



do MŠ. Pracovné pozície NP PRIM II - pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, 

rodičovský asistent a koordinátori inkluzívneho vzdelávania 

          Vzhľadom k prechodu práv a povinností v zmysle VZN č. 8/2020 a VZN č. 9/2020 

príjimanie nových zamestnancov a realizácia projektu PRIM II je v kompetencii riaditeľky 

materskej školy Predmestie 26 Levoča. 

 

8. Informácie o výsledkoch Inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v školskom zariadení 

V školskom roku 2020/2021 na materskej škole a jej elokovaných pracoviskách nebola 

realizovaná činnosť Štátnej školskej inšpekcie. 

 

9. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školského zariadenia  

 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 

Materská škola má zriadené  4 triedy. Poskytuje deťom celodennú výchovu 

a vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie.  Budova MŠ  je jednoposchodová. Triedy sú na 

poschodí, na prízemí je jedáleň, kuchyňa, kancelária riaditeľky MŠ a kancelárie 

ekonomického oddelenia. Na prízemí je  miestnosť pre údržbárov.  

Budova je po rekonštrukcii,  s vlastnou plynovou kotolňou. Exteriér tvorí  trávnatá  plocha, 

ihličnaté,  listnaté a ovocné stromy, záhradné vybavenie a pieskoviská. Od roku 2010 má MŠ 

novovybudované dopravné ihrisko s kruhovým objazdom, ktoré sprístupňujeme aj iným 

materským a základným školám mesta a aj okresu Levoča. 

Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36,  Levoča 

Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36, Levoča,  jeho komplex tvorí účelová 

trojpavilónová budova prepojená spojovacou chodbou. 

V prvom pavilóne sú zriadené dve triedy. K dispozícii majú dve priestranné miestnosti, ktoré 

spĺňajú funkciu herne, jedálne a súčasne  aj spálne. Každá trieda má samostatnú šatňu 

a zariadenie na osobnú hygienu detí. Súčasťou zoskupenia sú prevádzkové priestory – 



kuchynka slúžiaca na výdaj stravy, prezliekareň pre učiteľky, sklad učebných pomôcok 

a didaktickej techniky, miestnosť na čistiace a dezinfekčné prostriedky.   

Druhú – hospodársku budovu tvorí kuchyňa, pracovňa zástupkyne riaditeľa,  kancelária 

vedúcej škol. jedálne a príslušenstvo pre prevádzkových zamestnancov.  

V tretej budove sú dve triedy. Obe triedy majú k dispozícií dva veľké priestory. Plocha sa 

využíva na spoločné pohybové aktivity a cvičenia detí. V odpoludňajších hodinách plní 

funkciu spálne. Kapacite predškolského zariadenia je prispôsobená aj sociálna vybavenosť. 

Záchody a umyváreň sú prístupné zo šatne detí i z dennej miestnosti.   Na každom poschodí 

sú kuchynky na výdaj stravy prepojené výťahom, šatne pre pedagogické i prevádzkové 

pracovníčky, kabinet telovýchovného náradia i náčinia,  didaktických pomôcok a sklad 

prípravkov určených na čistenie a údržbu zariadenia.  

Exteriér materskej školy tvorí školská záhrada a dvor a  detské ihrisko vybavené novými 

záhradnými a hracími prvkami a pieskoviská. 

Elokované pracovisko Ul. Predmestie 26,  Levoča 

Elokované pracovisko Ul. Predmestie č. 26 v Levoči je účelové dvojpodlažné 

zariadenie. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. 

V budove EP  je na prízemí  šatňa pre deti, jedáleň, kuchyňa, chodba, kancelária pre 

zástupkyňu riaditeľa, práčovňa, potravinový sklad, WC pre deti a sprchu. 

Na poschodí sú umiestnené triedy, WC  spojené s kúpeľňami, chodba, dva sklady pre čisté 

prádlo a pomôcky, WC pre dospelých, kabinet na učebné pomôcky.  V suteréne je zeleninový 

sklad, kotolňa, skladový priestor a WC pre dospelých . 

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená murovaným oplotením.  

Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8,  Levoča 

 Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8, Levoča je účelové dvojpodlažné 

zariadenie. Materská škola je šesťtriedna. Pozostáva z hospodárskeho pavilónu a troch 

pavilónov, kde sú umiestnené triedy. V hospodárskom pavilóne na prízemí je kuchyňa s 

príslušnými priestormi skladov, práčovňa a pivnica. Na poschodí sú umiestnené účelové 

priestory pre personál, zborovňa, kancelária pre zástupkyňu  riaditeľa a kancelária pre vedúcu 

ŠJ, kabinet UP, telocvičňa so šatňou, náraďovňa a sociálne zariadenia. Jednotlivé pavilóny sú 



spájané spojovacou chodbou. deti. Na poschodí je štvrtá trieda a kancelária. Prvá a druhá 

budova je vnútorne prepojená schodiskom. Zo školského dvora sa vchádza do samostatnej 

kotolne, pivníc a tiež do skladu učebných pomôcok a školskej jedálne. Pod strechou prvej 

budovy je povala. 

K objektu materskej školy patrí oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, 

rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza trávnatá plocha 

a pieskovisko. Súčasťou areálu sú drevené preliezačky, kĺzačka a záhradný domček.  

 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky, Levoča 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky sa nachádza mimo Levoče 

v mestskej časti Levočské Lúky. Materská škola je umiestnená v dvojpodlažnej  účelovej 

budove. Vo vstupnej časti je chodba, za ňou hala, z ktorej sa vchádza do triedy, umyvárne 

spojenej s WC pre deti. Z chodby sa  vchádza do kancelárie pre zástupkyňu riaditeľa školy. 

Schodisko vedie na poschodie kde sa nachádza sklad. Na prízemí sa nachádza aj kuchyňa 

a školská jedáleň, sklad a miestnosť kde je umiestnený kotol na elektrické kúrenie. 

K objektu materskej školy patrí oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, 

rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Na dvore sa nachádza trávnatá plocha 

a pieskovisko.  

Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9,  Levoča 

 Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča sa nachádza v centre mesta, je 

umiestnená v neúčelovej budove (bývalý rodinný dom). Vo vstupnej časti je chodba, za ňou 

priestranná hala, z ktorej sa vchádza do dvoch tried, jedálne, umyvárne spojenej s WC pre deti 

a personál. Z haly sa vychádza tiež aj na terasu. Schodisko vedie na chodník, ktorým sa 

dostaneme do druhej budovy. Na prízemí je umiestnená tretia trieda, umyváreň a WC pre deti.  

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená murovaným oplotením, 

školský dvor a  detské ihrisko vybavené novými záhradnými a hracími prvkami a pieskoviská. 

 

10. Informácie o oblastiach, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky 

V procese vzdelávania sme vychádzali počas celého školského roku 2020/2021 zo 

školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ a Štátneho vzdelávacieho programu pre 



predprimárne vzdelávanie v materských školách, z ktorého sme si vyberali výkonové a 

obsahové štandardy. Snažili sme sa dosiahnuť, čo najoptimálnejšiu úroveň v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach, v ktorých sme deťom rozvíjali prvotné základy kľúčových 

kompetencií. Smerovali sme k vytvoreniu priaznivej atmosféry v triede a to najmä učením 

hrou. Proces vzdelávania bol zameraný na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a rozvíjanie 

všetkých 7 vzdelávacích oblastí a vlastné zameranie materských škôl. 

 Deťom počas pobytu v materskej škole bolo vytvorené flexibilné, podnetovo bohaté 

prostredie. Povzbudzované boli k samostatnému riešeniu problémov, k vzájomnému 

rešpektovaniu   sa.   Úroveň   edukačného    procesu    bola    ovplyvňovaná    vnútornými  a 

vonkajšími faktormi. Vonkajšie faktory tvorili spoločenské prostredie, rodina, sociálna 

skupina vrstovníkov, materiálne vybavenie školy. Vnútorne tvorili osobnostný rozvoj, jeho 

kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej oblasti.  

.  V priebehu realizácie výchovno-vzdelávacích cieľov sme využívali primerané metódy, 

zásady, prostriedky a formy v jednotlivých cielených vzdelávacích aktivitách. Nepodarilo 

u všetkých detí  prejsť všetkými štandardami  a to z dôvodu prerušenia prevádzky materskej 

školy v čase pandémie COVID-19. V karanténnom období sme poskytli rodičom a deťom  

návrhy aktivít realizovateľných v domácom prostredí. Aktivity  sme prezentovali na webovej 

stránke našej materskej školy v týždenných témach. Taktiež sme výber aktivít prispôsobovali 

jednotlivým  výkonovým štandardom Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole. Keďže sme nedostávali od rodičov spätnú väzbu o realizovaní 

a zvládnutí daných aktivít a činností, je ťažké posúdiť úroveň a zvládnutie jednotlivých 

výkonových štandardov.  

 Od 1.1.2021 v zmysle VZN č.8/2020 a VZN č.9/2020 sa elokované pracoviská stali 

samostatnými právnymi subjektmi a vo vzdelávacej oblasti pracovali od januára 2021 už so 

svojimi vlastnými Školskými vzdelávacími programami, ktoré sú dostupné na webových 

stránkach každej materskej školy. 

Zameranie je nasmerované na plnenie hlavného cieľa výchovy a vzdelávania v 

materskej škole ŠkVP a vlastných cieľov jednotlivých elokovaných pracovísk. Napĺňa 

potreby pohybu dieťaťa v cielených vzdelávacích aktivitách zameraných na zdravý rast a 

správny psychosomatický vývin.  Uprednostňuje hrové činnosti, rozvíja tvorivosť detí vo 

všetkých oblastiach. Vedie ich k samostatnosti, posilňovaniu vlastného sebavedomia, 

sebadôvery, k spolurozhodovaniu a k spolužitiu s celým kolektívom. Podporuje prirodzenú 

aktivitu a experimentovanie dieťaťa. Týždenné témy sú kreatívne modifikované s 

prihliadnutím na vývinové osobitosti vekových kategórií. 



 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3  

Zážitkovým učením na dopravnom ihrisku sme viedli deti, aby vnímali kamaráta ako 

účastníka cestnej premávky, rešpektovali ho, dodržiavali pravidlá dopravnej výchovy. Snažili 

sme rozvíjať vedomosti o dopravnej výchove správnou motiváciou a aktivitami. 

Zaraďovali sme besedy so zdravotnými záchranármi o poskytovaní prvej pomoci. 

Uskutočňovali sme vychádzky cez križovatky, frekventované miesta, rozprávali a čítali o 

doprave, maľujeme rôzne dopravné situácie, pozorovali premávku, nadobúdame základy o 

dopravných predpisoch a pravidlách cestnej premávky. Postupujeme od jednoduchšieho k 

zložitejšiemu.  

Vedieme deti k ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky. Učíme sa správne 

orientovať a správať v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, kolobežkári pri čom si 

rozvíjame špeciálne pohybové zručnosti. Tak sa pripravujeme na bezpečný a samostatný 

pohyb v cestnej premávke s dôrazom na dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný. 

Zvyšujeme si teoretické a praktické poznatky z dopravnej výchovy v spolupráci s príslušnými 

orgánmi /dopravná polícia, mestská polícia, záchranná služba/ a preverujeme si získané 

znalosti na súťažiach s dopravnou tematikou. 

 

Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky  

Dennodenne sa vytvárali príležitosti na osvojovanie si štátneho jazyka bez potláčania 

kultúrnej identity dieťaťa, čím sme ich pripravovali na vstup do základnej školy. 

Komunikujeme o ich vlastných tradíciách, rómskych zvykoch a kultúre. Rozvíjali sme dieťa 

a jeho schopnosť učiť sa využívaním hudobného, výtvarného, či dramatického umenia. V 

spolupráci s rodinou zdôrazňovali sme potrebu každodennej hygieny a starostlivosti o zdravie 

dieťaťa. 

 

Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8, Levoča 

Vytvárali sme aktivity smerujúce k environmentálnej výchove, zdravému životnému  

štýlu, protidrogovej výchove a ochrane zdravia a človeka. Budujeme a upevňujeme návyky 

zdravého stravovania a zdravej výživy. Rozvíjali prírodovednú gramotnosť, ktorá dieťa naučí 

pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učíme deti experimentovať, 

vedecky premýšľať, argumentovať, hľadať odpovede na otázky vychádzajúce z aktuálnych 

predstáv, ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach dieťaťa s danou 



problematikou. Vytvárame u detí vzťah k bezprostrednému okoliu (čistote v škole, meste, na 

sídlisku), ale i k svojmu mestu . 

 

Elokované pracovisko Ul. Predmestie26, Levoča 

 

Zameriavali sme sa hlavne na rozvíjanie komunikačných schopností, nakoľko 

materskú školu navštevujú deti z marginalizovanej rómskej komuníty. Vytvárali sme 

prostredníctvom spontánnych hier a riadených činností možnosti verbálneho kontaktu medzi 

deťmi a detí s dospelými. Dbali sme  na dodržiavanie postupnosti osvojovania štátneho 

jazyka (objekt – obraz - slovo/pojem). Pri osvojovaní nových slov zapájame u deti sluchový, 

zrakový, hmatový vnem, dopĺňame ho rôznymi činnosťami, pohybom a dramatizáciou. 

. 

Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča  

Posilňovali sme environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, aby si uvedomili 

význam prírody a hodnotu životného prostredia pre človeka. Snažíme sa rozvíjať u detí 

aktívny vzťah k jeho ochrane. Rozširovali sme aktuálne poznatky z oblasti prírodovedného 

zamerania a zdokonaľovali manuálne zručnosti v praktických ekologických 

cvičeniach.Vytváralipodmienky v školskej záhrade na pestovanie úžitkových a liečivých 

rastlín. Snažili sa zachovať, upravovať a zveľaďovať existujúcu flóru školskej záhrady 

(stromy, kríky, kvetinové záhony) pre potreby edukácie v oblasti environmentálnych a 

prírodovedných aktivít.  

 

Elokované pracovisko, Ul. Gustáva Hermana 9  

Zamerali sme sa na šport,  rozvíjali prostredníctvom rôznych športových aktivít v 

priebehu dňa počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeden krát týždenne sme uskutočňovali 

dopoludnia vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním v športovej hale SOŠ Majstra 

Pavla V Levoči. Podnecovali deti k aktívnemu pohybu prostredníctvom krúžkovej činnosti 

„Malí športovci“ kmeňovými učiteľkami. Zúčastňovali sa športových podujatí v rámci mesta. 

Niekoľko krát v roku organizujeme spoločné športové aktivity rodičov a ich detí. Plnili sme 

plán národného hnutia proti detskej obezite aktivitou „Zober loptu a nie drogy“.  

 

 



Vzdelávacie oblasti: 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

K zvoleným výkonovým štandardom sme vyberali zodpovedajúce úrovne  a 

prispôsobovali primerané aktivity. Väčšina detí sa spontánne zapájala do rozhovorov 

a komunikovala bezprostredne s deťmi aj učiteľkou počas hier a aktivít v priebehu dňa. 

Snažili sme sa deti naďalej viesť k tomu,  aby si navzájom neskákali do reči a nechali priestor 

aj ostatným vyjadriť sa. Deti majú veľmi pozitívny vzťah ku knihám.. Naučili sa identifikovať 

niektoré písmená z abecedy (hlavne tie, z ktorých pozostáva ich meno). Taktiež sa naučili 

identifikovať začiatočnú hlásku v slovách. Deti sa prezerali s obľubou knihy, upevňovali si 

ich držanie v správnej polohe. Naučili sa rozčleňovať slová na slabiky vytlieskávaním. Pre 

zdokonaľovaní kreslenia grafomotorických prvkov sme využívali aj špecifické pomôcky- 

kreslenie do pieskovničiek, kreslenia na IT.   

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Deťom sa poskytovalo na  požadovanej úrovni základy matematických a informatických 

poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a 

matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. 

Realizovaním rôznych aktivít rozvíjali logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a 

jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. Deti majú veľmi dobre osvojené  

pomenovanie a triedenie rovinných geometrických útvarov. Vedia vysvetliť odlišnosti medzi 

geometrickými útvarmi.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda je prioritne zameraná na rozvoj prírodovedného 

poznania detí v predškolskom veku a zároveň ich prírodovedného poznávania. Novým 

vstupujúcim prvkom bola  snaha rozvíjať popri obsahu prírodovedného poznania aj samotný, 

pre dieťa prirodzený spôsob poznávania prírodného prostredia. To znamená, že snahou 

učiteliek bolo popri rozvoji elementárnych poznatkov o prírode aj podpora procesu 

poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí. 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Viedli sme deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho 

časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Orientovali sa na poznávanie 

spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu. V podoblasti Dopravná výchova sa 



pozornosť venovala poznávaniu pravidiel cestnej premávky a dopravných pravidiel vo vzťahu 

k dieťaťu a to v role spolujazdca, cyklistu či kolobežkára, ako aj k ich praktickému overeniu.  

 Počas činnosti na dopravnom ihrisku dodržiavali pravidlá a taktiež jazdili v správnom 

smere po kruhovom objazde.  Deti získali za svoje ohľaduplné správanie  a za osvojené 

dopravné vedomosti a zručnosti detské vodičáky.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

 Výkonové štandardy zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce boli plnené 

v aktivitách zameraných na praktické rozvíjanie základných zručností dieťaťa pri bežných 

činnostiach doma, alebo v materskej škole aj s používaním potrebných nástrojov, teda na 

rozvoj elementárneho technického myslenia. 

U detí sa podporovalo pozorovanie, flexibilita pri vykonávaní rôznych činností  

a postupov, aj pokusom a omylom.  Deti  boli vedené k využívaniu nadobudnutých 

a osvojených vedomostí o materiáloch a predmetoch 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 Rozvíjali sme  elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí, deti sme 

rozvíjali po hudobnej i emocionálnej stránke. Dôraz sme kládli aj na rytmické činnosti, 

vychádzali sme z poznania, že deti rytmus prežívajú najprirodzenejšie prostredníctvom 

rytmizovaného slova a následne ho prenášajú do podoby elementárneho pohybu a hry na telo.  

 Deti prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou 

jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si 

fantáziu a tvorivosť, získavali a rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a 

návyky. Oboznamovali sa s prostredím výtvarnej tvorby, využívali rôzne výtvarné techniky 

a pracovali s rôznymi materiálmi.  

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb, chápeme najmä v súvislosti s telesnou výchovou 

ako jednou zo zložiek výchovy a vzdelávania v materskej škole. Telesná výchova v našej 

materskej škole má svoje nezastupiteľné postavenie nielen v súvislosti s podporou správneho 

psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku, ale plní i dôležitú 

funkciu v socializácii dieťaťa v materskej škole. Pohybová aktivita je základný faktor 

ovplyvňujúci zdravý rast dieťaťa, a to tak v spontánnej, ako i riadenej forme. V rámci 

celkového vnímania telesnej výchovy a jej problémov možno sledovať niekoľko oblastí, ktoré 



sú odborníkmi intenzívne skúmané. Medzi tieto oblasti môžeme zaradiť kvalitnú telesnú 

výchovu z pohľadu vnímania jej zložiek a definíciu pohybovej gramotnosti ako dôležitého 

komponentu podporujúceho status telesnej výchovy. Počas roka sme pre deti realizovali 

množstvo pohybových aktivít, ktoré sme rozpracovali nižšie.  

V tejto vzdelávacej oblasti si deti osvojovali zdravý životný štýl ako prostriedok 

zdravia, upevňovali si hygienu a sebaobslužné činnosti a zdokonaľovali pohyb a telesnú 

zdatnosť 

 .  

11.  Spolupráca školy so zákonnými zástupcami detí 

 

Dôraz sme kládli na vzájomnú komunikáciu a informovanosť, ktorá je na vysokej 

úrovni. Rodičovská verejnosť sa v školskom roku 2020/2021 nemohla zapojiť  do rôznych 

spoločných aktivít, akými sú účasť na spoločných aktivitách podľa plánu práce materskej 

školy nakoľko sme museli dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pandémie 

Covid 19. Dôležité sú pre nás spätné informácie o úspechoch detí mimo školského 

zariadenia,  taktiež spokojnosť rodičov ktorú monitorujeme formou dotazníkov a osobnými 

pohovormi.    

 

12.  Spolupráca so základnými školami 

 

Spolupráca so ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča je na dobrej úrovni. 

Prebieha podľa vypracovaného plánu spolupráce. V  školskom roku 2020/2021 sa nemohla 

realizovať podľa plánu práce nakoľko sme museli dodržiavať hygienicko-epidemiologické 

opatrenia pandémie Covid 19.  

 

13. Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 

Levoči a SCŠPP v Levoči 

Vo vzájomnej  spolupráci bola zrealizovaná  v druhom polroku  depistáž školskej 

zrelosti, overovanie školskej spôsobilosti, pohovormi s rodičmi a učiteľkami o deťoch a ich 

príprave na vstup do 1.ročníka ZŠ, realizáciou logopedickej intervencie priamo v centrách za 

účasti rodiča a dieťaťa. 

 

 

 

 



14. COVID 19 – prevádzka v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách 

v školskom roku 2020/2021 

 

Elokované pracovisko Ul. J. Francisciho 8 Levoča - na elokovanom pracovisku boli 

zatvorené z dôvodu karantény COVID 19 2 triedy: trieda Hviezdička / 4 - 5 / v čase od  

30.9.2020 do 12.10.2020,   trieda Hviezdička / 4 – 5/ v čase od  10.11.2020  do 13.11.2020. 

Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča - na elokovanom pracovisku Ul. 

Gašpara Haina 36 Levoča  výchovno- vzdelávacia činnosť bola prerušená od 02.11.2020 do 

13.11.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade 

z dôvodu karantény zamestnancov. 

Elokované pracovisko Predmestie 26 Levoča  - na elokovanom pracovisku prevádzka 

materskej školy nebola do 31.12.2020 prerušená z dôvodu výskytu pandémie Covid 19.  

 

Elokované pracovisko Levočské Lúky 3 – na elokovanom pracovisku výchovno-

vzdelávacia činnosť bola prerušená v čase od 11.12.2020 do 18.12.2020 z dôvodu karantény 

zamestnancov.  

Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča - z dôvodu výskytu COVIDU-19 

u jedného zamestnanca a prebiehajúcej karantény bola prevádzka EP, Ul. Gustáva Hermana 9 

prerušená od 2.11.2020 – 9.11.2020.  

 

Pracovisko materskej školy Ul. Železničný riadok 3 Levoča výchovno-vzdelávacia činnosť 

bola prerušená v čase od 02.11.2020 do 13.11.2020 z dôvodu karantény zamestnancov.  

 

V čase zimných prázdnin na základe Rozhodnutia zriaďovateľa Mesto Levoča bolo 

Elokované pracovisko Ul. G. Hermana 9 Levoča v prevádzke pre všetky materské školy  

počas vianočných prázdnin od 21.12.2020 – 11.01.2021 s počtom detí 9. 

 

Počas prerušenia školského vyučovania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu  SR bola od 11.01.2021- 5.2.2021 Rozhodnutím zriaďovateľa Mesta Levoča 

v prevádzke len Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermanna 225/9, Levoča. Materskú školu 

mohli navštevovať deti  rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre zo všetkých materských 

škôl mesta Levoča. Boli otvorené 2 triedy pre 24 detí. Túto možnosť využili rodičia 6-tich 

detí z MŠ Ul. G. Haina, 6-tich detí z MŠ Levoča Ul. Železničný riadok 3 a 12-tich detí z MŠ 



Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča. Elokované pracovisko J. Francisciho 8, Levoča v tomto 

období bolo otvorené samostatne, nakoľko je to najväčšia materská škola. 

 

             Od 08.02.2021 prevádzka materských škôl mesta Levoča bola realizovaná na 

všetkých materských školách až do konca školského roku 2020/2021 bez prerušenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 054 01 Levoča 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 

za  školský rok 2020/2021 
 

 

 

 

Prerokovanie v pedagogickej rade 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 26.08.2021  

 

 

 

 

 

Prerokovanie v Rade školy 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2020/2021 prerokovala Rada školy dňa 11.10.2021 

Rada školy odporúča Mestu Levoča ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení 

mesta Levoča schváliť správu. 

 

__________________________ 

Za Radu školy 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Mesto Levoča schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej 

školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 za školský rok 2020/2021. 

 

__________________________ 

Za zriaďovateľa: 

 



 

 


