
Evanjelická cirkevná materská škola 

Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

materskej školy za školský rok 2017/2018

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole

Názov školy: Evanjelická cirkevná materská škola, 
Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava

Adresa školy: Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava
Kontakt: 058/732 98 72
Elektronická adresa školy: rvecms@gmail.com
Internetová adresa školy: www.ecav-rv.sk
Zriaďovateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.  na 

Slovensku Rožňava, Šafárikova 5, 048 01 
Rožňava
ThDr. Jerguš Olejár, PhD., zborový farár CZ
ECAV Rožňava
Tel.: 058/7325066

Riaditeľ školy: Bc. Denisa Zubriczká

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch

Predseda: ThDr. Jerguš Olejár, PhD
Rodičovská rada: 1. trieda Motýle: Lucia Lengyel

2. trieda Lienky: Monika Šlosáriková
3. trieda Včielky: Alena Smreková
Zástupca za pedagogických zamestnancov – 
Mgr. Kristofová Simona

b) Údaje o počte detí v MŠ

Počet tried: 3
Vekové zloženie detí: 2-6 rokov
Počet detí  v materskej škole k 15.9.2017: 59   a k 30.6.2018: 59
Počet detí s odloženou povinnou dochádzkou: 3

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

V školskom roku 2017/2018 nastúpilo do prvého ročníka základných škôl : 17 detí.  
S odkladom povinnej školskej dochádzky ostali v našej materskej škole 3 deti.
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d) Údaje o počte prijatých detí do materskej školy: 

Počet prijatých žiadostí: 23
Počet vydaných rozhodnutí o neprijatí: 1
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo materskú školu 59 detí.
Predpokladaný počet detí na školský rok 2018/2019 bude: 66 detí.

e)  Zoznam uplatnených učebných plánov, študijných odborov a učebných odborov

Výchova  a vzdelávanie  v Evanjelickej  cirkevnej  materskej  škole  sa  realizovali  podľa 
školského vzdelávacieho programu s názvom „Cesta za poznaním“, ktorý bol vypracovaný 
v zmysle  Štátneho  vzdelávacieho  programu  pre  predprimárne  vzdelávanie  v materských 
školách. Cieľom školského vzdelávacieho programu bolo pripraviť deti na vstup do základnej 
školy, náboženské cítenie a integrovanú výučbu anglického jazyka.

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov materskej školy:

V Evanjelickej  cirkevnej  materskej  škole  v školskom  roku  2017/18  pracovalo  6 
pedagogických  zamestnancov,  ktorí  spĺňali  kvalifikačné  predpoklady  a 2  nepedagogickí 
zamestnanci.

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie prebiehalo podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

h) Údaje o aktivitách a prezentácií materskej školy na verejnosti:

 Navštívili sme Dopravné ihrisko

 Navštívili sme Banícke múzeum

 Šarkaniáda – Zhotovili sme si šarkanov, ktorých sme si následne púšťali na školskom 

dvore

 Zorganizovali sme deň s názvom „Úcta k starším“, na ktorý sme si s deťmi pripravili

vystúpenie v našej materskej škole pre starých rodičov

 Navštívili sme Divadlo ACTORES- predstavenie Zvieratkovo

 Vyzdobovali sme si vianočný stromček v našich triedach

 Zorganizovali sme vyzdobovanie medovníčkov s rodičmi deti v materskej škole

 Vyrábali a vyzdobovali sme anjelov spolu s deťmi zo Základnej školy Pionierov 1

 Zorganizovali sme vianočnú besiedku pre rodičov

 Navštívili nás deti z Katolíckej základnej školy v Rožňave, ktoré si pripravili pre nás

divadielko

 Navštívili sme rožňavskú hvezdáreň a knižnicu J. P. Dobšinského v Rožňave



 Pripravili sme „Veľkonočné tvorivé dielne“ s mamkou a ockom

 Zorganizovali sme športové dni a pripomenuli si, prečo je pohyb zdravý

 Navštívila nás Základná škola Pionierov s folklórnym predstavením, pripomenuli sme 

si naše tradície a zvyky

 Zorganizovali sme Deň matiek

 Navštívila nás Základná umelecká škola v Rožňave s predstavením pre deti

 Zorganizovali sme aktivitu pre deti s názvom „Maľba na kamienky“

 Pripravili sme akciu pri príležitosti Dňa detí a Dňa otcov

 Zúčastnili sme sa Dňa detí na námestí v Rožňave

 Navštívili nás lesníci v našej materskej škole a pripravili si pre nás rôzne súťaže a 

aktivity

 Zorganizovali sme „Indiánsky deň a noc“ pre deti v materskej škole

 Pripravili sme rozlúčku pre deti, ktoré nastupovali do 1. ročníka základných škôl

i) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy:

Cirkevná evanjelická materská škola svojou priestrannosťou a vybavením vytvárala  veľmi 

dobré podmienky na realizáciu edukačných činností. Všetky priestory školy boli tematicky aj 

esteticky upravené detskými produktmi práce. 

Vo všetkých triedach materskej školy boli umiestnené počítače s tlačiarňami a v jednej z nich 

sa nachádza aj interaktívna tabuľa.

Zo štátnej dotácie, ktorú dostala materská škola pre 5-6 ročné deti boli nakúpené nové

didaktické a učebné pomôcky.

Vybavenosť  materskej  školy  odbornou,  metodickou  a  detskou  literatúrou  bola  na  dobrej 

úrovni. 

Materská  škola  pri  materiálno-technickom  zabezpečovaní  spolupracovala  so  svojim 

zriaďovateľom, ktorý bol nápomocný pri riešení nedostatkov a zabezpečoval revízie, potrebné 

nákupy, opravy a údržbu vo vnútorných ale aj vonkajších priestoroch materskej školy.

j) Údaje  o finančnom  a hmotnom  zabezpečení  výchovno-vzdelávacej  činnosti 

materskej školy:

Pre skvalitnenie edukačného procesu, zabezpečenie potrebných a nových učebných pomôcok 

a hračiek pre deti materská škola použila každoročnú dotáciu od štátu pre predškolákov (5-6 

ročné deti). Rodičovský príspevok bol zameraný na úhrady menších nákladov a na opravy, 

ktoré boli nevyhnutné. Výška rodičovského príspevku bola určená zriaďovateľom materskej 



školy a to Cirkevným zborom Evanjelickej  cirkvi  a.v. na Slovensku Rožňava a zborovým 

farárom ThDr. Jergušom Olejárom, PhD.

k) Vyhodnotenie  plnenia  cieľa  koncepčného  zámeru  rozvoja  školy  na  príslušný 

školský rok a jeho plnenie:

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v Evanjelickej cirkevnej materskej škole je dať 

dieťaťu taký základ, aby sa stal dobrým, múdrym, aktívnym a zodpovedným človekom, ktorý 

bude mať po celý život potešenie zo vzdelávania. 

Prostredníctvom  výchovy  a  vzdelávanie  v  materskej  škole  dieťa  nadobudne  optimálnu 

emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské  vzdelávanie a 

na  život  v  spoločnosti.  Popri  poskytovaní  služieb  predškolského  zariadenia  tiež  materská 

škola buduje jednoduché formy evanjelicko - kresťanskej zbožnosti vedením k poznávaniu 

Božieho stvoreného sveta a k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa snažili deti čo najviac aktivizovať a využívali sme 

pri tom ich prirodzenú zvedavosť a inovatívne stratégie a metódy práce. Spolupracovali sme s 

Centrom  pedagogicko-psychologického  poradenstva  aj  s  logopédom  pre  účely  včasnej 

korekcie  odchýlok  a  porúch  reči.  V  pedagogickom  pôsobení  na  dieťa  sme  napomáhali 

vyváženému  rozvíjaniu  všetkých  stránok  osobnosti.  Zvýšenú  pozornosť  sme  venovali 

zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podporovali sme záujem detí o pobyt 

v zdravom prírodnom prostredí, vo výchove a vzdelávaní sme využívali pracovné zošity a 

učebné pomôcky odporúčané MŠ SR. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme aktivizovali 

deti do aktivít v oblasti spoznávania ľudských práv.

l) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky

Cirkevná evanjelická materská škola má každý rok plne naplnenú kapacitu. Deti, ktoré majú 

predpokladaný nástup do základných škôl sú pedagógmi úspešne zaškolené a vedia sa bez 

akýchkoľvek ťažkostí plne zadaptovať v novom prostredí. 

Materská škola sa  každoročne zúčastňuje  na rôznych súťažiach,  pohybových aktivitách  či 

iných kultúrnych  podujatiach.  Spolupráca  s  rodičmi  detí,  ktoré  navštevujú  našu  materskú 

školu  je  veľmi  dobrá.  Vybavenie  tried  didaktickými  pomôckami  je  kvalitné.  Pedagogickí 

zamestnanci majú stály záujem o ďalšie vzdelávanie sa, sú kvalifikovaní, iniciatívni a tvoriví. 

Aplikujeme  inovačné  trendy  vo  výchovno-vzdelávacom  procese,  ktoré  boli  nadobudnuté 

pedagogickými zamestnancami na rôznych vzdelávaniach. Materská škola plne spolupracuje 

nielen  so  svojim zriaďovateľom ale  aj  základnými  školami,  mestskou knižnicou,  Centom 

voľného času a pod. 



V Rožňave dňa 9.11.2018 Vypracovala:

Bc.Denisa  Zubriczká,  riaditeľka  ECMŠ


