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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 o štruktúre 

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

a školských zariadení v znení vyhlášky č.526/2021 Z. z. 

2. Školský vzdelávací program Macko Škôlkar 

3. Plán práce SMŠ na rok 2021/2022 a Koncepcia rozvoja školy 

4. Ročný plán vzdelávania 

5. Plán vnútornej kontroly 

6. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých tried, školy 

7. Ďalšie podklady:   zápisnice z pedagogickej rady 

    zápisnice zo zasadnutí MZ         

zápisnice z rodičovských stretnutí 

 

                                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-526-2021-z-z.p-527.html?show=p&paragraf=&aspi_date=31.12.2021
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy . 

 
1. Údaje o škole 

názov:                                    Súkromná materská škola Čachtice 

adresa:                                   Malinovského 882, 916 21 Čachtice 

tel.: 032/7787128,  

email:                                    sukromnamscachtice@gmail.com 

webové sídlo: www.sukromnamaterskaskola-cachtice.sk 

 

riaditeľ:                                 Ľubica Gogolová  

 

Rada školy: 

Rada školy zvolená vo voľbách pre jednotlivých zástupcov RŠ dňa 9.9.2019.  

Členovia rady školy: 

-  z pedagogických zamestnancov Bc. Erika Dendisová, 

-  za nepedagogických zamestnancov Zuzana Kožuchová,  

- za rodičov Hana Majtáz,  Ing. Katarína Hrabinová 

- delegovaný člen za zriaďovateľa Miloš Lacovič 

 

Ustanovujúcím stretnutím Rady školy Súkromnej MŠ bola zvolená Bc. Erika 

Dendisová za predsedu RŠ.  

 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi:                        

Zriaďovateľ:  Súkromná materská škola Čachtice n.o.  

Sídlo:     Malinovského 882, 916 21 Čachtice 

tel.:  032/7787128,  

email:                                     sukromnamscachtice@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

hodnotený školský rok:       2021/2022 

 

 

 

 

 

mailto:sukromnamscachtice@gmail.com
http://www.sukromnamaterskaskola-cachtice.sk/
mailto:sukromnamscachtice@gmail.com
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3. Činnosť rady školy a činnosť poradných orgánov riaditeľa školy:  

Členovia rady školy sa v školskom roku 2021/2022 stretli štyrikrát. Stretnutia sa uskutočnili 

04.10.2021, 11.01.2022, 20.04.2022 a 14.6.2022. Obsahom rokovaní bolo predloženie 

a vyjadrenie sa k dokumentom školy, organizačné a materiálne zabezpečenie školy, 

oboznámenie sa s Plánom práce SMŠ, Správou o hospodárení školy za rok 2021, Podmienkami 

a určením zápisu do materskej školy, návrhom rozpočtu na rok 2022, návrhmi na počty 

prijímaných detí, Správou o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy, 

prerokovanie riešení problémov školy a informácie o činnosti školy : 

 

Prijaté uznesenia: 

04.10.2021 

1. Členovia RŠ berú na vedomie Školský vzdelávací program Macko Škôlkar 

s platnosťou od 1.9.2021 

2. Členovia RŠ berú na vedomie Školský poriadok SMŠ 

3. Členovia RŠ berú na vedomie Správu o o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

4. Členovia RŠ berú na vedomie informácie o zabezpečení prevádzky školy v školskom roku 

2021/2022 a o aktivitách školy vyplývajúcich z plánu školy. 

11.01.2022 

1. Členovia RŠ berú na vedomie správu o materiálno-technickom a finančnom zabezpečení 

školy 

2. Členovia RŠ berú na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022 

3. Členovia RŠ berú na vedomie návrh na počty prijímaných detí v školskom roku 

2022/2023. 

20.04.2022 

1. Členovia RŠ berú na vedomie Správu o hospodárení školy za rok 2021 

a vyjadrenie auditora 

2. Členovia RŠ berú na vedomie informačnú správu riaditeľky školy 

o pripravovaných akciách, materialnom zabezpečení školy a o problémoch pri 

zvyšovaní cien potravín 

3. Členovia RŠ berú na vedomie informácie o pripravovanom zápise do MŠ 

 

14.6.2022 

1. Členovia RŠ berú na vedomie správu o materiálno-technickom zabezpečení školy 

2. Členovia RŠ berú na vedomie výsledky zápisu do materskej školy, počet detí a počet 

tried v školskom roku 2022/2023. 

3. Členovia RŠ berú na vedomie správu o pripravovaných akciách a zabezpečení letnej 

prevádzky školy. 
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4. Počet detí v školskom roku 2021/2022:      86 +1 

 

počet detí predškolského veku:                     30 

počet detí, ktoré budú pokračovať v PPV v šk. r. 2022/2023:            5 

počet detí v pokračovaní PPV, ktoré navštevovali materskú školu v šk.r.2021/22   5 

počet detí so ŠVVP            0 

Počet detí prijatých k hodnotenému školskému roku     30 

Počet detí prijatých k budúcemu školskému roku:      26  

 

5. Počet zamestnancov:                                   7 pedagogických zamestnancov 

              3 prevádzkové zamestnankyne 

V priebehu školského roka ukončila jedna pedagogická zamestnankyňa pracovný pomer. 

Zastupovanie sme priebežne riešili kvalifikovanou zastupujúcou učiteľkou na dohodu. 

 

6. Kvalifikačné predpoklady 

Šesť pedagogických zamestnancov školy má pedagogické vzdelanie, päť učiteliek spĺňa 

kvalifikačné predpoklady, dve učiteľky si dopĺňajú vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie. 

 

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Organizácia školského roka 2021/2022 bola ovplyvnená aktuálnou pandemickou situáciou a 

organizovanie aktivít pre verejnosť i zúčastňovať sa aktivít pre verejnosť bola pokynom ministra 

zakázaná, resp. obmedzená. Opatrenia sa postupne uvoľňovali až od marca 2022. 

  

MŠ zorganizovala (alebo sa podieľala na organizácii) nasledovné akcie pre rodičov a širšiu 

verejnosť: 

 spoločná aktivita detí so starými rodičmi – O najkrajšiu dyňu – vyzdobme si spolu školu 

(09.2021) 

 online pozdrav pre starkých v októbri – mesiac úcty k starším 

 online Vianočnú besiedku 

 besiedka- vystúpenie ku Dňu matiek 

 Deň Zeme – spoločná brigáda 

 Čachtice tancujú – MsKS, Obec Čachtice 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 zverejňovanie aktivit a námetov na aktivity počas prerušenia výchovno-vzdelávacej 

činnosti pre všetky deti na sociálnej sieti,   

 

 
Prehľad akcií a aktivít  MŠ počas školského roka 

 Sférické kino         06.09.2021 

 Aktivity ku Dňu gramotnosti      08.09.2021 

 Schôdza rodičov nových detí      06.09.2021 

 Euróskemu týždňu športu -športový deň    28.09.2021 

 Turistická vychádzka do sadov a k priehrade 3.a 4. trieda  10.09.2021 

 Turistická vychádzka do vinohradu 3.a 4. trieda   05.10.2021 

 Výlet na hrad 3.a 4. trieda      20.10.2021 

 Deň mlieka        29.09.2021 

 Deň jablka        22.10.2021 

 Jesenné slávnosti, karneval      27.10.2021 
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 Tlačenie kapusty – udržiavanie starých zvykov a tradícií  26.10.2021 

 Pozdrav pre starých rodičov      26.10.2021 

 Deň materských škôl – aktivity     04.11.2021 

 Exkurzia na železničnú stanicu     11.11.2021 

 Martin na bielom koni      11.11.2021 

 Bubnovačka        19.11.2021  

 Prišla Lucia, Barbora           12.2020  

 Mikuláš v MŠ        06.12.2021   

 Besiedka při stromčeku      17.12.2021 

 Pečenie medovníkov 

 Deň zdravých zúbkov       02.02.2022 

 Projekt Cesta vody       14.-20.02.2022 

 Fašiangový karneval       23.02.2022 

 Projekt Týždeň knihy – Z rozprávky do rozprávky    3/2022 

 Návštěva knižnice       11.03.2022 

 Zbierka pre ukrajinské deti      3/2022 

 Čítanie predškolákom -ZŠ krúžok Vševedko   30.03.2022  

 Pálenie Moreny       25.03.2022 

 Brigáda s rodičmi na úpravu areálu     28.03.2022 

 Deň Zeme        22.04.2022  

 Veľkonočné zvyky, šibačka      13.04.2022 

 Účasť na aktivite obce Čachtice tancujú    30.04.2022 

 Stavanie mája - zvyky a tradície     02.05.2022 

 Policajti v MŠ        04.05.2022 

 Divadlo Slniečko – Malí huncúti     06.05.2022 

 Turistická vychádzka náučným chodníkom    11.05.2022 

 Pozorovanie domácích zvierat     16.05.2022  

 Farmička v MŠ       20.05.2022 

 Deň matiek a Deň rodiny      24.05.2022 

 MDD – výlet vláčikom na hrad     01.06.2022 

 Divadlo na hojdačke  - Tdpaslík     02.06.2022 

 Motýlia farma a mravenisko – vypúšťanie    14.06.2021 

 Výlet do Višňového vlakom      17.06.2022 

 Divadlo Príbeh Polepetko      16.06.2022 

 Hasiči v MŠ        22.06.2022 

 Výlet vláčikom na hrad      23.06.2022 

 Športovo-zábavný deň v materskej škole    24.06.2022 

 Dobrodružná noc v materskej škole     21.06.2022 

 Hasiči v MŠ        22.06.2022 

 Rozlúčka s predškolákmi – slávnostné ukončenie s rodičmi 27.06.2022 

 Pasovačka predškolákov, slávnostné ukončenie šk. roka, 

nosenie tabla        29.06.2022 

 Výlet do Ekoparku Piešťany      30.06.2022 
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 Dobrodružné leto Macka škôlkara            celý jún 2022 

 Deň zdravej výživy v MŠ- šaláty 

 Týždeň mliečnej výživy  

 Týždeň zdravých zúbkov 

 Pozorovanie domácich zvierat 

 činnosť klubu Macka škôlkara 

 

Škola svoju činnost po celý školský rok prezentuje na sociálnych sietach a čiastočne aj na web 

stránke školy. Všetky aktivity školy boli prezentované aj v školskom časopise Macko Škôlkar, 

ktorý vyšiel 4krát a je bezplatný. Propagáciu školy uskutočňujeme i pravidelným prispievaním 

do Čachtických novín. Veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi, Základnou školou 4. sednice Tatrína, 

ZUŠ, Jednotou dôchodcov a obcou Čachtice, obecnou knižnicou sme boli nútení obmedziť pre 

opatrenia proti koronavírusu. Riaditeľka aktívne spolupracuje s Asociáciou súkromných škôl a 

školských zariadení a spolupracuje s niekoľkými súkromnými školami. Dobrá je i spolupráca s  

materskou školou v obci.  

 

8. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Firma Boni Fructi 

spol.s.r.o.  

Školské ovocie  Podpora spotreby 

ovocia a zeleniny  

Október 2021- júl 

2022 

 

 

MŠVVaŠ SR 

Národné športové 

centrum            

 

 

 

MŠVVaŠ    

 

 

 

@Centrum Slniečko, 

n.o. @Národné 

koordinačné stredisko 

pre riešenie 

problematiky násilia 

na deťoch @Centrum 

LOCIKA, z.ú. – ČR 

 

Európsky týždeň 

športu 

 

 

 

Múdre hranie 2 

 

 

 

Bubnovačka 

BUBNUJEME, ABY 

BOLO DETI LEPŠIE 

POČUŤ 2021! 

 

 

 

 

 

Podpora zdravšieho a 

aktívnejšieho 

životného štýlu, 

podpora pohybu. 

 

 

Rozvojový projekt pre 

materské školy 

 

 

Dôležitosť ochrany 

detí pred násilím a 

podpora spoločnosti na 

tému včasnej 

prevencie. 

 

 

 

 

 

23.-30.09.2022 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

november2021 

 
Naša škola aktívne plní a dodržiava zásady Zdravej školy, preferuje zdravý životný štýl, 

podporuje telesné aj duševné zdravie detí. Cieľom je podpora a rozvoj pohybových aktivít, 

implementácia ochrany zdravia do výchovno-vzdelávacieho procesu.  Škola má vypracovaný 

projekt zameraný na bezpečnosť detí Bezpečne v hre i v živote, ktorého ciele plní priebežne a 

environmentálny projekt, ktorého súčasťou je aj Cesta vody v prírode. 

Ďalej sme realizovali projekty Veselé zúbky.  Naďalej sme zapojení do projektu Školské ovocie. 
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Realizácia projektu školy Dobrodružné leto 

- počas prázdnin sme realizovali projekt školy Dobrodružné leto macka Škôlkara - zaujímavou 

formou sme sa snažili priblížiť deťom vypracované témy 

 

 

Realizácia Klubu Macka Škôlkára 

Materská škola už niekoľko rokov realizuje Klub Macka Škôlkára a vo vyhradený čas umožňuje 

návštevu MŠ mamičkám s deťmi, ktoré  ju ešte navštevujú. Takouto formou zlepšuje spoluprácu 

s rodičmi detí, ktoré nenavštevujú MŠ, umožňuje im účasť na akciách  školy.  Nemenej dôležitý 

význam Klubu Macka Škôlkara je v menej problémovej adaptácii nových detí v septembri. Túto 

možnosť mali rodičia v tomto školskom roku minimálne, väčšinu obdobia sme z bezpečnostných 

dôvodov klub nerealizovali. 

Jedným z cieľov je i monitoring detí nenavštevujúcich MŠ, detí z MRK. 

 

 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole. 

V tomto školskom roku nebola inšpekčná činnosť vykonaná. 

 

10. Materiálno- technické podmienky školy a priestorové podmienky 

Na skvalitňovaní interiéru sa podieľajú učiteľky a upratovačka a to tak, aby bol vždy estetický, 

rozdelený podľa zámerov edukačného procesu na hracie kútiky s rôznym zameraním a aby bol 

variabilný. Priestorové podmienky spĺňajú podmienky podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č. 541/2009 Z.z., o materskej škole. Triedy sú  zariadené účelovo, variabilným nábytkom, s 

možnosťou vytvárania hracích kútikov tak, aby umožňovali uskutočňovanie ŠkVP a 

organizovanie rôznych aktivít. Škola disponuje dostatkom učebných pomôcok, ktoré neustále 

dopĺňame, dostatkom didaktickej techniky a ďalšieho materiálneho vybavenia. Každoročne sa 

investujú finančné prostriedky do opráv a zlepšenia interiéru a exteriéru. V tomto školskom roku 

sme investovali do opravy strechy, opravy zvodov a výstavby exteriérovej učebne v záhrade.  

Neustále dopĺňame detskú i učiteľskú knižnicu novými titulmi. Zakúpili sme tiež novú 

multifunkčnú tlačiareň do zborovne. Škola tiež disponuje potrebným množstvom dezinfekčných 

a hygienických potrieb.  

 

11. Spolupráca 

Spolupráca s inštitúciami  

 pre predškolákov vyšetrenie školskej zrelosti depistážou CPPPaP – aj keď sa tento 

školský rok neuskutočnil, napriek niekoľkým termínom sme ich museli zrušiť  z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie, intenzívne sme komunikovali a spolupracovali zo 

zamestnancami CPPPaP 

 logopedický  skríning – tento šk. rok tiež len vo forme telefonických konzultácií  

odporúčania rodičom pre návštevu s dieťaťom 

 spolupráca so samosprávou je na veľmi dobrej úrovni, bola nám nápomocná v riešení 

problémov, tiež vypomáhala s technickým zabezpečením odpadov 

 aktívne sme spolupracovali s MsKS – príspevky do obecných novín, zúčastnili sme sa 

akcie „Čachtice tancujú“, navštívili sme knižnicu 

 spolupracujeme s Jednotou dôchodcov – zabezpečujeme im programy na výročné 

schôdze, stretnutia 
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Spolupráca s rodičmi detí  

Spolupráca s rodičmi je väčšinou veľmi dobrá. Väčšina rodičov javí záujem o edukačnú činnosť, 

zúčastňujú sa aktivít školy (ak je to umožnené), sú nápomocní riaditeľke i učiteľkám. 

V komunikácii s rodičmi učiteľky využívali poradenské a konzultačné kompetencie, dodržiavali 

základné etické pravidlá komunikácie s deťmi a rodičmi, využívali vhodné stratégie a postupy, 

tímový prístup, vytvárali pozitívnu klímu, multikultúrne prostredie. Uplatňovali sme partnerský a 

priateľský prístup, vzniknuté problémy sme okamžite riešili. Počas pandémie a uzatvorenia tried 

rodičia väčšinou využívali pre deti posielané materiály. Dbali sme hlavne na rozvoj kompetencií 

potrebných pre dostatočnú školskú spôsobilosť. Niektorí rodičia žiaľ tento spôsob vzdelávania 

neakceptovali.  

Pre lepšie oboznámenie rodičov s našou prácou informujeme rodičov prostredníctvom 

elektronickej pošty ako aj webovou stránkou.  

 Spoločné podujatia z dôvodu opatrení online - slávnostné besiedky, Deň matiek a Deň 

rodiny prezenčne, otvorenú hodinu, individuálne konzultácie s rodičmi, jarná brigáda na 

úpravu okolia školy. 

 Podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie, školské a kancelárske 

potreby, hračky, hygienické potreby pre deti, mikulášsky balíček,...).  

 Poukazovanie  2% daní  

 

Spolupráca so základnou školou 

 

Tento školský rok účasť predškolákov na otvorenej hodine v ZŠ ako ani rodičovské stretnutie 

pred zápisom detí do 1 ročníka ZŠ nebolo možné pre opatrenia pred pandémiou COVID – 19. 

Spolupráca bola ale v aktívnej komunikácii s riaditeľom školy ohľadom zápisu do ZŠ, 

komunikácii o deťoch, v riešení problémov škôl, v riešení a aplikování epidemiologických 

opatrení, … 

 

 

12. Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

V tomto školskom roku sme opätovne riešili nepriaznivú epidemiologickú situáciu s Covid-19 

a priebežne, podľa výskytu ochorení sme prerušovali činnosť tried. Počas uzatvorenia tried sme 

deťom posielali prostredníctvom emailov úlohy, aktivity a námety na činnosť.  

Učitelia dokázali už po predošlých skúseností z minulé roka zareagovať na prechod na dištančné 

vzdelávanie a rýchlo sa zorientovali v novej situácii. Svoje skúsenosti a profesijné kompetencie 

v tejto mimoriadnej situácii pretavili do nových podmienok tak, aby boli ich aktivity nápomocné 

deťom a ich rodičom. 

 

Riaditeľka materskej školy vypracovala Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy pre 

školský rok 2021/2022 vo veciach: 

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy pre školský rok 2021/2022 

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
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13.Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť - vrátane návrhov opatrení. 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoký dopyt rodičov o umiestnenie 

detí do MŠ  

 metodicko - poradenská činnosť  

 zabezpečovanie plnohodnotnej 

výchovno-vzdelávacej činnosti počas 

všetkých organizačných foriem 

denného poriadku  

 celková úroveň rozvoja osobnosti detí 

 veľmi dobré organizačné zabezpečenie 

akcií organizovaných  MŠ  

 spolupráca s CPPPaP 

 široká škála ponúkaných aktivít   

 úspešné reprezentovanie školy  

 učiteľky vedeli aktuálne a rýchlo 

reagovať na zmeny podmienok, 

prechod na dištančné vzdelávanie 

 ochota a uvedomelosť personálu 

 metodická odbornosť, bohaté portfólia 

učiteliek 

 uvedomelosť a záujem rodičov, ochota 

spolupracovať 

 podpora rodičov 

 podpora obce 

 dostatočné materiálno – technické 

podmienky k zvládnutiu 

epidemiologickej situácie 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 narastajúci počet odkladov plnenia 

povinnej školskej dochádzky detí  

 nedostatočná kapacita MŠ 

 obmedzené finančné zdroje na 

ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov 

 úroveň  rozvíjania sebahodnotenia 

a hodnotenia iných  detí 

 nízka sústredenosť niektorých detí 

počas edukačných aktivít 

 nesprávna výslovnosť u  5 – 6 

ročných detí 

 neistota, strach, nejasné a neustále 

meniace sa nariadenia  

 problémy s financovaním školy 

 problémy s nájmom budovy 

 slabá orientácia v možnosti 

čerpania prostriedkov z fondov 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre výchovu 

a vzdelávanie detí 

 hľadanie finančných zdrojov 

prostredníctvom sponzorov 

 viac nových aktivít 

 medzinárodná spolupráca a výmena 

skúseností 

 spolupráca súkromných škôl v rámci 

asociácie súkromných škôl 

 

 

OHROZENIA 

 zvyšovanie počtu detí s poruchami (reč, 

pozornosť, správanie a zdravotné 

znevýhodnenia) 

 demografické zmeny 

 nedostatočné finančné možnosti 

zriaďovateľa 

 spoločenská nedocenenosť povolania 

 veľkým nedostatkom je nedostatočné 

finančné ohodnotenie zamestnancov 

nielen pedagogických, ale aj 

prevádzkových, a preto je veľmi ťažké 

doplniť chýbajúci personál  

 častá nutnosť rôznych opráv v objekte 

materskej školy 

 časté zmeny v legislative 
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ZÁVERY A ODPORUČENIE PRE SKVALITNENIE 

 utvárať u detí sebareguláciu správania 

 zabezpečiť finančné prostriedky na vymaľovanie časti školy 

 vzdelávať pedagogických zamestnancov v prospech skvalitňovania edukačnej práce 

 modernizovať interiér a exteriér MŠ  

 zlepšiť spoluprácu so ZŠ a ZUŠ 

 viac spolupracovať s metodicko- pedagogickým centrom v TN  

 hľadať nové možnosti v zlepšení financovania- možnosti čerpania z fondov... 
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Záver 

Predkladaná správa za uplynulý školský rok poukazuje na jednotlivé činnosti školy a realizáciu 

edukačnej činnosti. Pedagogickí zamestnanci sa snažili zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho 

procesu tak, aby sa to prejavilo celkovom rozvoji dieťaťa materskej školy a aby naplnili školský 

vzdelávací program školy. Materská škola dosiahla dobré výsledky aj vďaka spolupráci s 

rodičmi, so zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami, ktorí svojím ústretovým prístupom boli škole 

nápomocní. 

 

Táto správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 26. 8. 2022 

 

Vypracovala: Ľubica Gogolová, riad. MŠ  ............................................................. 

                          

V Čachticiach  dňa 23.8.2022 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy Súkromnej materskej školy : 

Rada školy SÚHLASÍ – NESÚHLASÍ s obsahom a ODPORÚČA – 

NEODPORÚČA zriaďovateľovi      

SCHVÁLIŤ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej materskej školy, 

jej výsledkoch     

a podmienkach za školský rok 2021/2022 

Dátum: 12.09.2022 

RŠ pri Súkromnej MŠ Čachtice  

                                                                                 

....................................................................... 

 

Stanovisko zriaďovateľa : 

Súkromná materská škola Čachtice, n.o. 

SCHVAĽUJE – NESCHVAĽUJE 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej materskej školy jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

Dátum: 14.09.2022 

Za zriaďovateľa: .................................................... 


