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Súkromná materská škola Detský svet 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  

Súkromnej materskej školy Detský svet, jej vý-
sledkoch a podmienkach v školskom roku 

2021/2022 
 

Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy:   Súkromná materská škola Detský svet 

2. Adresa školy:    Perecká ul. 2905/40, Levice 

3. Tel. číslo školy:    0907 579 006  

4. Internetová adresa školy: www.ozdetskysvet.sk 

Elektronická adresa školy: info@ozdetskysvet.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Detský svet – detské centrum,  
  Perecká ul. 2905/40, 934 05 Levice 
   0907 579 006, 

6. Vedúci zamestnanci školy:  Mgr. Andrea Repiská -riaditeľka 

 

7. Poradné orgány školy: 

Rada školy: 
 

Mgr. Andrea Repiská  predseda RŠ, zástupca zriaďovateľa 

Mário Tóth  podpredseda RŠ, zástupca zákonných  

 zástupcov  

Bc. Dáša Dragúňová  člen RŠ, zástupca pedagógov 

Pavol Repiský   člen RŠ, zástupca zriaďovateľa  

Zuzana Šafárová   člen, zástupca nepedagogických  

 zamestnancov 
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Rada školy pri SMŠ Detský svet je iniciatívnym a poradným samospráv-
nym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zákonných zástup-
cov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 
vedúcich zamestnancov. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnos-
tiam, ktoré sa vzťahujú k práci v súkromnej materskej škole. 

Pedagogická rada:  
 

Členovia pedagog. rady v šk. r. 2021/2022 boli: 

Mgr. Andrea Repiská 

Bc. Dáša Dragúňová 

Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného 
rokovacieho poriadku. 

 

 

b) Údaje o počte detí: 
V školskom roku 2021/2022 bolo k 2.9.2021 v MŠ   zapísaných detí. Ve-
kové zloženie detí k 15.9.2021: 

2-ročné deti: 3 deti 

3-ročné deti: 7 detí 

4-ročné deti: 6 detí 

5- ročné deti: 3 deti 

6-ročné deti:  0 detí 

Počet detí so špeciálno – výchovnými potrebami: 0 detí 

 

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka: 
Na povinnú školskú dochádzku (PŠD) bolo zapísaných 1 dieťa. 

 

Údaje o počte prijatých detí do prvého ročníka: 
Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka ZŠ dostalo 1 dieťa. 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnu-
tého stupňa vzdelania:    
1 dieťa ukončilo predprimárne vzdelávanie.  

 

Zoznam uplatňovaných učebných programov:  
SMŠ vychádzala vo svojej práci zo Štátneho vzdelávacieho programu 
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Na jeho základe 
bol vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program: „Detský svet“, 
v ktorom ide predovšetkým o rozvoj celej osobnosti po stránke kognitív-
nej, senzomotorickej, sociálno – citovej i morálnej, vo svojej edukačnej 
činnosti využívame prvky montessori pedagogiky. 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 
Pedagogickí zamestnanci: 2 kvalifikované pedagogické zamestnanky-
ne z toho  jedna s ukončeným 2. stupňom vysokoškolského vzdelania 
v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia : 
nemecký jazyk a literatúra a jedna má ukončený 1. stupeň vysokoškol-
ského vzdelania v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.   

Informácie o kategóriách a podkategóriách; kariérových stupňoch 
a kariérových pozíciách pedagogických zamestnancov vykonávajú-
cich pedagogickú činnosť v materskej škole: 

Kategória:    učiteľ – 2 zamestnanci 

Podkategória:   učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 

 – 1 zamestnanec 

Kariérový stupeň:  samostatný pedagogický zamestnanec   
    – 2 zamestnanci  

Kariérová pozícia:  pedagog. zamestnanec špecialista (tr. uč.),  
     - 1 zamestnanec 

-vedúci pg. zam. – 1 zamestnanec 

Nepedagogický zamestnanec: 1 nepedagogický zamestnanec 

 - kuchárka 60% úväzok  

 - upratovačka 40% úväzok   
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Šk. r. 2021/22 bol ovplyvnený epidémiou COVID 19, pre ktorú boli  nie-
ktoré akcie s deťmi  ovplyvnené opatreniami, ktoré sme rešpektovali 
a akcie organizovali v rámci triedy.   

Prehľad  akcií v SMŠ Detský svet: 

• 30.09.21 Cvičenie na terase ,,Zdravé nôžky“ 

• 06.10.21 Beseda s ,, Ujom Hasičom“ 

• 26.10.21 Tekvičkové slávnosti 

• 16.11.21 Vianočné fotenie 

• 08.12.21 Mikuláš 

• 14.12.21 Zdobenie vianočného stromčeka 

• 15.12.21 Varenie vianočného punču 

• 21.12.21 Zdobenie a prestieranie vianočného stola 

• 22.12.21 Zdobenie medovníkov 

• 09.03.22 Karneval 

• 11.03.22 Divadelné predstavenie O červenej čiapočke. 

• 17.05.22 Návšteva Lesnej škôlky v Leviciach – exkurzia 

• 01.06.22 Návšteva Tekovskej knižnice- oddelenia pre deti 
a mládež,  
               zoznámenie s priestormi a účasť na divadielku 

• 17.06.22 Podujatie organizované SMŠ Detský svet – ,,Deň Rodiny“  
               a rozlúčka s predškolákom 

 
 

 
Iné celoročné aktivity SMŠ Detský svet: 

• Príprava narodeninovej oslavy každému dieťaťu SMŠ Detský svet 

• Vlastná webová stránka SMŠ Detský svet, facebook, insta-
gram 

• SMŠ bola prezentovaná pre verejnosť pravidelným prispievaním 
na facebook a instagram a vlastnou webovou stránkou.  

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole 
V školskom roku 2021/2022 nevykonala ŠŠI v našej SMŠ inšpekciu 
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Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 
Priestory SMŠ (1 trieda s príslušenstvom, 1 spálňa,  kuchyňa a ostatné 
kuchynské priestory, chodba, šatňa a riaditeľňa, umyváreň) sú sústrede-
né v účelovej budove, ktorá bola prerobená pre potreby zariadenia pre 
deti do 6 rokov v roku 2019. 

Na skvalitňovaní interiéru sa podieľajú učiteľky a upratovačka a to tak, 
aby bol vždy čistý, estetický, rozdelený podľa zámerov edukačného pro-
cesu  a montessori prístupu na hracie kútiky s rôznym zameraním a aby 
bol variabilný.  

V septembri 2021 bol dovezený nový  piesok pre detské pieskovisko. 
V máji bola dobudovaná hracia veža s dvomi šmykľavkami a lanovkou 
v našom areáli.  Potrebné opravy v exteréri a interiéri sa robili priebežne 
podľa potreby. Zriaďovateľ sa pravidelne staral o kosenie areálu, záso-
bovanie čistiacimi prostriedkami, kancelárskymi potrebami a realizo-
val drobné opravy. Rovnako riešenie opráv IKT prebiehalo v réžii súk-
romnej materskej školy Detský svet. Počas letných prázdnin bola zreali-
zovaná rekonštrukcia terasy. Počas roka bol priebežne podľa potreby 
doplnený kuchynský riad a potrebné kuchynské vybavenie . 

 

Negatíva: 

o Chýbajúce žalúzie v triede 
 
Opatrenia na odstránenie negatív:  

o  Riešiť dané negatíva s pomocou zriaďovateľa, sponzorov 
a mestom Levice 
Termín:  stály 

Zodpovedná:   riaditeľka MŠ, zriaďovateľ 
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 (do 15.10.):  

Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – NE-
ODPORÚČA zriaďovateľovi SCHVÁLIŤ  Správu o  výchovno-vzdelávacej 
činnosti Súkromnej materskej školy Detský svet jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2021/2022  

 

Dátum:  13.10.2022  predsedníčka RŠ pri SMŠ Detský 
svet:  

Stanovisko  zriaďovateľa (do 31.10.):  

Detský svet - detské centrum SCHVAĽUJE – NESCHVAĽUJE Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej materskej školy Detský svet 
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

Dátum:  17.10.2022   predsedníčka OZ -  

 

 


