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

                                                 materskej školy  
 
 
1/a  Základné identifikačné údaje o škole: 
1. Názov školy: Súkromná materská škola Lienka Smolenice. 
2. Adresa školy: SNP 97, 919 04 Smolenice. 
3. mobil:  0905/146826, 0948/393928 
4. e-mail: sobotova.j@post.sk., www.smolenickalienka.sk                                                 
5. Zriaďovateľ: n.o. SMŠ Lienka Smolenice, kód: 119,  štatutár: Jaroslava Sobotová,   
hlavná  ekonomická  činnosť: predškolská výchova, SK NACE: 85100,IČO:36079821 
 
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
    Riaditeľka školy: Jaroslava Sobotová. 
    Poverená zastupovaním: Zuzana Antošková. 
 
7. Pedagogická rada: Jaroslava Sobotová 
  Zuzana Antošková 
  Jana Slezáková 
  Miroslava Lechovičová 
  Ďalšie poradné orgány: Metodické združenie, Rada školy, Rodičovské združenie.  
 
1/b  Údaje o počte detí v materskej škole:   
 V školskom roku  2013-14 navštevovalo materskú školu 42 detí.     
 
1/c  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 
 Vo februári 2014 bolo na zápise 12 našich budúcich prvákov. 
 
1/f  Údaje o uplatňovaných učebných plánoch: 
 V našej materskej škole zabezpečujeme výchovno-vzdelávací proces  podľa 
Školského vzdelávacieho programu „Lienka“ v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom ISCED 0-predprimárne vzdelávanie. Výchovno-vzdelávací proces je 
obohatený o doplňujúce programy rozpracované v rámci ŠkVP Lienka, dokument je 
sprístupnený rodičom a verejnosti na poličke pred riaditeľňou (I.poschodie).  
 
1/g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických           
     zamestnancov školy: 
 - v našej materskej škole boli v šk.r. 2013/14 zamestnaní štyria pedagogickí 

zamestnanci. Všetci spĺňali  predpísanú kvalifikáciu ( pracovné zmluvy), 
- jedna zamestnankyňa  Viera Vajsáblová - upratovanie (dohoda o pracovnej 
činnosti,pohyblivá pracovná doba), 
 -jedna zamestnankyňa Bohdana Vyrvová - strava, dovoz, výdaj (osvedčenie od 

RÚVZ Trnava, pracovná zmluva),  
- jeden školník  Augustín Antoška - opravy, údržba (dohoda o prac. 
činnosti,pohyblivá pracovná doba). 
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1/h  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
 V priebehu školského roka 2013-14 sa individuálne vzdelávali všetci pedagogickí 
zamestnanci podľa dokumentu v Ročnom pláne a svoje nové poznatky prezentovali 
na pedagogických poradách v referátoch, na stretnutiach Metodického združenia 
a v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v  ukážkach edukačných aktivít . 
Riaditeľka SMŠ má splnené dvojročné vzdelávanie vedúcich pedagogických 
zamestnancov v  Metodicko-pedagogickom centre, Tomášikova 4, -Bratislava. 
Funkčné vzdelávanie ukončila obhajobou záverečnej práce na tému Školský 
manažment – Špecifiká tvorby školského vzdelávacieho programu z pohľadu 
vedúceho pedagogického zamestnanca, dňa 9.7.2010 na MPC v Trnave. 
 
Začiatkom školského roka sa prihlásili všetky učiteľky do Národného projektu 
vzdelávania: Zuzana Antošková –IKT, Jana Slezáková – absolvovala aktualizačné 
vzdelávanie, záverečnou prácou získala 15 kreditov, Miroslava Lechovičová- sa 
odmietla zúčastniť školenia,ktoré sa konalo v Seredi, ako dôvod uviedla zlú 
dostupnosť do miesta školenia, Zuzana Antošková bola po celý šk.rok vedúcou 
Metodického združenia. 
 
Počas pedagogickej praxe sa učiteľky zúčastňovali vzdelávacích aktivít a sú 
držiteľkami: 
-   Osvedčenia spôsobilosti oboznamovať deti predškolského veku s cudzím 
jazykom- J.Sobotová,  
- Osvedčenia k  uplatňovaniu Učebne MŠ 2+ Lego Dacta  a medzinárodného 

certifikátu Pre School Program-Z.Antošková,     
- Osvedčenia o  absolvovaní  kurzu špeciálno-pedagogického a  logopedického 

minima-Z.Antošková, 
- Osvedčenia k  uplatňovaniu Učebne MŠ 1+ Lego Duplo a medzinárodného 

certifikátu Lego Dacta Pre School Program-J.Sobotová,     
-  Certifikátu Inštitútu DŠ absolventa kurzu nemeckého jazyka pre začiatočníkov 

a pre pokročilých-J.Sobotová 
-  Osvedčenia o spôsobilosti pracovať s Predškolským šlabikárom-J.Sobotová,   
- triedna uč. v  mladšej vekovej skupine Jana Slezáková plnila úlohy Adaptačného 

vzdelávania, vzdelávanie ukončila záverečnou skúškou v júni 2014 a stala sa 
samostatnou pedagogickou zamestnankyňou. Jej uvádzajúcou učiteľkou bola 
J.Sobotová, 

- triednou učiteľkou v staršej vekovej skupine bola Miroslava Lechovičová. 
- vedúcou súvislej odbornej pedagogickej praxe študentky Diany Zuzčákovej bola 
Z.Antošková. 
- J.Sobotová absolvovala: dva  semináre  Mzdovej a  personálnej agendy 
a v novembri 2013 Prípravu na novelizácie zákonov v oblasti ekonomiky a školského 
manažmentu.  
 
1/i  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
-  september 2013 - vystúpenie DFS Lienky na Malokarpatskom vinobraní v Modre, 
- návšteva výstavy ovocia a zeleniny a zápis autorskej básne detí do kroniky 

záhradkárov a chovateľov, 
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-  krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky Naomi Hužovičovej, 
-  dramatický krúžok, spolupráca s p.Š Slezákom, 
-  október 2013- bábkové divadlo „Katkine výmysly“ 
- november 2013- Jesenný Šaško Jaško v Lienke ,hudobno-zábavný program uja   
Števa Slezáka deťom, 
- krúžok nemeckého jazyka, 
- vianočné pracovné dielne s deťmi a rodičmi, 
- december 2013 - predvianočné posedenie s mikulášskou nádielkou a zábavný 

program s čerticou Ľubicou, darčeky pod stromček, občerstvenie pre rodinných 
príslušníkov, príspevok rodičov na balíčky, hračky a učebné pomôcky, 

-december 2013 - vianočné koledovanie v  obci  všetkým podnikateľom 
a organizáciám v  kostýmoch Troch kráľov, s  doprovodom hry na akordeón 
(návšteva zamestnancov OcÚ, ZŠ a Školskej jedálne, Štátnych lesov, lekárov 
a sestričiek Zdravotného strediska), 

-30. decembra 2013 - Detský  Silvester - rozlúčka  so starým rokom, príprava 
koláčikov, chuťoviek, novoročná torta, silvestrovská kapustnica, dramatizácia 
rozprávok, tanec,   hry pod vianočným stromčekom, disco, foto, ohňostroj, 
- výtvarné súťaže: účasť našich detí na  výtvarných súťažiach (ČR - Třinec, SR - 
Kalokagatia Trnava, Pastelky od Stellky-Poprad, KIRI-nakresli farmu, EUROPE 
DIRECT Senica-Rozmanitosť prírody, Svet okolo nás-Prešov ). Spolu sme odoslali 
67 výtvarných prác, množstvo z nich bolo vybraných na výstavu v  Múzeu M. 
Schneidra-Trnavského , v Kalokagatii CVČ Trnava, v Mestskom kultúrnom stredisku 
Prešov a na  MsÚ Senica, Erik Pekarovič získal 2.miesto v okresnej súťaži 
Kalokagatia, Trnava na tému „Plagát k filmu“, 
-január - návšteva Základnej školy a  vyučovania v  I.ročníkoch- tr.uč.Mgr.Hirnerovej 
a tr.uč.Mgr.Kotúčkovej, foto do kroniky, darčeky školákom, 
-  zápis detí do 1. ročníka základnej školy (12 detí), väčšina detí bude navštevovať 
ZŠ Smolenice, ďalší ZŠ H.Orešany, Trnava, 2 deti majú odklad povinnej školskej 
dochádzky na žiadosť rodiča, 
- február 2014 -  Detský karneval - predstavovanie masiek, tanec, súťaže pod 

vedením Šaška Jaška, fašiangové šišky, pagáčiky, odmeny, foto, video, účasť 
rodičov a rodinných príslušníkov, 

- pri príležitosti Dňa učiteľov nás navštívili: spisovateľ Pavel Hirax Baričák a hudobník 
Juraj Hnilica, obdarovali deti pekným umeleckým programom a kolektív Lienky 
ružami, akciu zabezpečila p.Ing.Andrea Malgot, 

- v šk.roku sme sa zapojili do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia a 
zeleniny v školách,s finančnou podporou Európskeho spoločenstva, v spolupráci 
s Boni Fructi,s.r.o. 

- marec 2014- naša škôlka dostala do daru webovú stránku(Ing.A.Malgot a admin 
Creativesites),skupinu  SMŠ Lienka na faceboocku viedla p.uč.Mirka Lechovičová, 

- apríl 2014- navštívila nás priateľka  Ing. Andrey Malgot  p. Hanna Mária  
Tomášková z firmy Hanna Mária Therapy, priniesla darčeky, potešili sme ju kyticou 
piesní a tancov od  DFS Lienok  s doprovodom hry na akordeón, 

- v Deň narcisov sme podporili Ligu proti rakovine (žiaci zo Základnej školy 
Smolenice), 

- apríl 2014- p.Ing.Eva Hajičková pozvala náš folklórny súbor na Memoriál Jozefa 
Blažu „Vítanie jari“ pri kostole v Smoleniciach, 
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- veľkonočné dielne – deti s rodičmi vyrábali veľkonočné kraslice, vázy, filcové 
zajace, vykrajovačky zo slaného cesta, 

- máj 2014 -  Deň matiek v  Lienke s účasťou rodičov a rodinných príslušníkov, 
kultúrny program všetkých detí, darčeky, srdiečka,  občerstvenie pre hostí, 3D torta 
pre mamy od tety Mgr. Moniky Horváthovej, hudobné divadlo „Snehulienka a sedem 
trpaslíkov“  od detí dramatického krúžku, 
-20.05.2014- Šaško a Šaška v Lienke, hudobno-zábavný program pre deti,foto 

a zápis  v Kronike, 
-02.06.2014 -   Deň detí -  na štadióne OŠK Smolenice- športový deň plný súťaží, 

pohybu, odmien a diplomov, zmrzlinka od tety starostky P.Hornáčkovej, 
- 04.06.2014- „Tony tónov“ poučný hudobný program v podaní mladých umelcov z  

Moraván nad Váhom, 
- 13.06.2014- Deň otcov-turistická  opekačka na školskom dvore s rodičmi,  
- 17.06.2014 - organizovanie a  vykonanie CO cvičenia (edukačných aktivít) 

v spolupráci s OcÚ Smolenice,KC SAV Smolenickým zámkom, lektormi CO 
Ing.Kamilom Schönom, Ing.Františkom Sudovským a Petrom Stillhammerom, Obv. 
oddelením PZ v  Trstíne, Dobrovoľným hasičským zborom Smolenice  
a Jablonickou kynologickou záchranárskou brigádou- pod Smolenickým zámkom, 
pozvanie prijali: MŠ Buková, MŠ Trstín, MŠ Lošonec, MŠ H.Orešany, MŠ 
Smolenice, MŠ D.Orešany –pripravených  bolo 9 stanovíšť, diplomy a samolepky 
za účasť, odmeny od SMŠ Lienka Smolenice a starostky obce P.Hornáčkovej, foto- 
vedúci Odboru krízového riadenia OÚ Senica a OÚ Skalica. Na stanovišti Polície 
SR sme umiestnili kondolenčnú listinu pre rodinu nadpráp. Petra Opaleka, ktorý 
dva dni pred našou spoločnou akciou tragicky zahynul pri výkone služby. Česť jeho 
pamiatke!  Školská rada pri SMŠ Lienka navrhla, že budúci ročník bude niesť 
názov „Memoriál Petra Opaleka“,                                                                

- jún 2014 -  vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých v krúžku anglického jazyka,                  
tabuľky s vyhodnotením, diplomy, darčeky všetkým deťom za snahu,lektorka Naomi 
Hužovičová, (foto), 

- 27. júna 2014 - rozlúčka so školským rokom 2013-14,  Osvedčenia budúcim 
školákom, odmeny, knihy na pamiatku, hostina, zmrzlina od rod.Neziri, poďakovanie 
za starostlivosť tetám kuchárkam, lekárom a sestričkám,zamestnancomObecného 
úradu, piesne a kvety, foto v Kronike, 
-  19. júla 2014 -  XXI. výstava  detských  prác  na Smolenickom zámku v spolupráci 

s OcÚ Smolenice a Kongresovým centrom SAV,Ing.Karolom Volnerom. Vernisáž: 
DFS Lienky- slovenské ľudové tance,akordeón Ing.kamil Schön, dramatizácia 
rozprávky „Svrček a mravenisko“ v podaní dramatického krúžku Lienky, spev – 
Janka Slámková, Štefan Slezák-gitara, komorné duetto Nonet Vocal- Peter Sýkora 
a Ján Marták, Bratislava SND,  Hymna škôlky Lienky s ujom Števom, prehliadka 
detských prác vo veži zámku, podpisy do kroniky, hostina, 3D torta od Mgr. Moniky 
Horváthovej, vystavené boli aj exponáty MŠ Ružindol, MŠ Buková, MŠ Trstín  
a SMŠ Meduška Modranka, video,foto, 

- 21. - 25. júla 2014 -  Letný tábor - výlet do Pezinka (stretnutie s tetou Evičkou 
Šiškovou, nákup v predajni Grafit rodiny Grellovcov, návšteva Mestskej knižnice, 
literárny kvíz,odmeny), turistické vychádzky, opekačka, vlastivedná vychádzka k 
pomníku Štefana Baniča, návšteva Smolenického zámku a  Múzea Molpír, 
športové hry, zdravotná vychádzka do jaskyne Driny, spoznávanie fauny a flóry 
Malých Karpát, fotodokumentácia. Na letný tábor prijímame aj deti z okolitých MŠ, 
keďže sú všetky v tom čase zatvorené. 
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- zo všetkých aktivít sme vytlačili fotografie a nalepili do zážitkových zošitov, aby si 
deti lepšie zapamätali,čo zažili a mohli o tom podľa obrázkov rozprávať svojim 
rodinným príslušníkom, ktorí sa nemohli na všetkých našich aktivitách zúčastniť. 
1/k  Údaje o  inšpekčnej činnosti:  Štátna školská inšpekcia vykonala komplexnú 

inšpekciu v marci 2011, zameraná bola na zistenie stavu a úrovne pedagogického 
riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ. Školská inšpekcia 
hodnotila riadenie školy, školskú a triednu dokumentáciu. Celkové výsledky 
v sledovaných oblastiach boli na dobrej úrovni, ŠŠI poukázala na odstránenie 
drobných nedostatkov týkajúcich sa doplnenia šiestich viet v školskom 
vzdelávacom programe. Následná inšpekcia sa uskutočnila v apríli 2012 a výsledok 
bol uspokojivý, ale i záväzný, aby sme neustali v snažení sa a stále zlepšovali našu 
prácu. Na pozvanie predsedu našej Školskej rady prišla p.inšpektorka PaedDr.Jana 
Hlavačková na Výstavu detských prác na Smolenickom zámku a pochvalne sa 
vyjadrila o našej práci na riaditeľskej porade v Trnave. V  júni  2013 sme pozvali 
Štátnu školskú inšpekciu na Edukačné aktivity civilnej ochrany pod Smolenickým 
zámkom,pani inšpektorka sprevádzala deti na stanovištiach a sledovala prácu 
lektorov a učiteliek materských škôl,ktoré sme tiež pozvali na túto zaujímavú 
aktivitu. Deťom sa najviac páčili záchranárske psy, hasiči, polícia a ochranné 
masky CO. S odvahou prekonávali tunely a prejavili zručnosti pri obväzovaní 
simulovaných zranení na zdravotnom stanovišti. Všetky záznamy z inšpekčnej 
činnosti sú uložené v registri našej školy. 

           
1/l  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
- priestorové podmienky školy spĺňajú normy predpísané pre 40 detí, sú v súlade 

s predpismi RÚVZ Trnava, 
-  bezpečnosť nábytku, hracích kútikov, zariadenia tried, telocvične, šatne a jedálne 

je dodržaná,  
- školské dvory a záhradné náradie sú bezpečné, uzatvorené pred túlavými 

zvieratami, pieskovisko je zakryté po celý rok ochrannou fóliou a pravidelne 
dezinfikované podľa hygienických zásad,  

-  v materskej škole máme množstvo hračiek, dve učebne LEGO Dacta, magnetickú  
a  grafickú tabuľu, detskú a  učiteľskú knižnicu, detské dopravné prostried-
ky,odrážadlá, dve trampolíny, tri tunely, diely polykarpovej a molitanovej 
stavebnice, dopravné koberce, náčinie, náradie,  horolezeckú stenu, tri šmykľavky, 
hojdačky, ribstol, žinenky a lavičky, veľké množstvo obrazového a výtvarného 
materiálu, skladačiek a stolových hier, počítač pre deti,počítač pre učiteľky, 
prehrávač MC, CD a DVD, video, TVP, digitálny fotoaparát, 2 farebné tlačiarne, 
internet, e-mail, xerox, skener, hudobné nástroje - klavír, akordeón, zobcové flauty, 
gitaru, ľudové hudobné nástroje,  detské rytmické nástroje, detské ľudové kroje, 
divadelné kulisy, rekvizity  a  kostýmy... Mnohé z vymenovaných vecí by sme bez 
pomoci sponzorov a rodičov nemohli zabezpečiť. Napriek zdanlivo širokému 
zoznamu vecí by sme ešte vedeli zostaviť  dlhý zoznam predmetov, ktoré by sme 
potrebovali pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku nám 
sponzorsky zabezpečila a.s. Chemolak (Ing.Černický) stoličky pre staršiu skupinu 
detí a rod. Zacharových stoly a stoličky pre mladšiu skupinu detí. Budova SMŠ je 
zabezpečená automatickým vrátnikom proti vstupu cudzích osôb. Do budúcnosti 
budeme potrebovať opraviť, resp. vymeniť okná a vchodové dvere. 
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1/m  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení VVČ školy: 
 - dotácia cez OcÚ z daní v roku 2013 .... .....60.280,00-€ 
 - od rodičov PP v roku 2013 .........................19.489,50-€ 
 - od MV SR 2013........................................... 1.822,00 € 
 - podrobnejšia správa o hospodárení  je  priložená. 
 ( 13 žiadostí o sponzorstvo bolo neúspešných) 
 
1/n Cieľ, ktorý si škola určila v  koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 
- všetci zamestnanci sa riadili pri práci záväzným Školským vzdelávacím programom 

Lienka a príslušnými poriadkami v súlade s platnou legislatívou, 
- zaškolených bolo 12 detí, 10 detí dosiahlo potrebný stupeň spôsobilostí na vstup do 

základnej školy a získalo  Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 
- 2 deti mali odloženú povinnú školskú dochádzku na žiadosť rodičov a odporučenie 

DIC Trnava. Týmto deťom sme venovali zvýšenú pozornosť a postupovali sme 
podľa Rozvíjajúceho výchovno-vzdelávacieho programu  pre deti s OPŠD,jedno 
dieťa malo špeciány výchovno-vzdelávací program (DMO a iné špeciálne 
skutočnosti  popísané v  lekárskej správe), v rámci svojich možností ho splnilo, 
v ZŠ bude potrebovať asistenta. 

-  spolupráca s rodičmi, ZŠ a inými relevantnými organizáciami bola na dobrej úrovni.  
-  prezentácia kompetencií detí na verejnosti dosiahla vynikajúcu úroveň.   
 
1/o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a  oblasti, v ktorých sú 

nedostatky, návrh opatrení na zlepšenie výchovy a vzdelávania:           
- naša materská škôlka dosahuje dobré výsledky vo všetkých oblastiach výchovy 

a vzdelávania, pretože sme všestranne zameraní a naše učiteľky sa v jednotlivých 
oblastiach dopĺňajú ako ozubené kolieska v hodinách, 

- hudobná oblasť (spev, tanec, rytmika v detskom folklórnom súbore),hra na 
hudobné nástroje 

- výtvarná oblasť (rôznorodosť techník, pracovné zručnosti, výtvarné súťaže, výstavy 
detských prác), 

- literárna oblasť (skladanie autorských básní detí, predčitateľská gramotnosť- 
plnenie úloh projektu, výroba vlastných kníh, dramatický krúžok), 

- jazyková výchova (Predškolský šlabikár- fonematické uvedomovanie, učiteľky so 
špeciálno- pedagogickým  a logopedickým minimom, predčitateľská gramotnosť, 
cudzie jazyky), 

- rozumová výchova (grafické listy, matematické hlavolamy, rozvoj logického 
myslenia, počítačová gramotnosť, fotodokumentácia, projekty detí), 

- grafomotorika (výroba vlastných pracovných listov na tlačiarni, kreslenie 
a maľovanie na počítači, vytláčanie obrázkov na tlačiarni), 

- telovýchova a šport (športové súťaže, trojboj, štafeta, olympiády, turistika, 
zdravotné vychádzky, zimné športy, pohybové hry), 

- environmentálna výchova (využívame prírodné prostredie Malých Karpát, návštevy 
jaskyne, rozvíjame kladný vzťah k flóre a faune, ochranárske postoje),    

- vlastenecká výchova (história obce - Múzeum Molpír, pomník Štefana Baniča, 
Smolenický zámok, sochy a pamätníky, pranier, kostoly, kaplnky, Kalvária, hradisko 
na Molpíri, jaskyňa Driny, pamätné budovy a i.). 
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 Oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých sú nedostatky, sme  nezaznamenali. 
Vieme identifikovať nedostatky v iných súvisiacich oblastiach, ktoré sú pre nás 
nepríjemné:                                                                                                                   -
-nepravidelné platenie príspevkov zo strany dvoch-troch rodín                       
v rozpore so Školským poriadkom.Opatrenie: individuálne rozhovory, vysvetľovanie a 
výzvy na zaplatenie, po neúspechu urgencie na úhradu cez nášho právnika, zodp. 
zást. riad. Z. Antošková.                                                                                                      
-zaznamenali sme veľké neúspechy pri získavaní sponzorskej podpory od menších, 
ale aj väčších firiem (väčšinou majú rovnaké vysvetlenie, že už vyčerpali financie na 
nemocnice, chorých a postihnutých). Opatrenie: i  naďalej a  pravidelne oslovovať 
blízke firmy, ponúknuť spoluprácu, napr. program DFS Lienky na kultúrno-
spoločenské akcie .                                                                                                                                                  
-veľkú ujmu sme pociťovali zo strany OZ pri OcÚ Smolenice, ktoré pri tvorbe VZN 
o dotácii pohybovalo sumou na 1 dieťa smerom nadol a hoci od 1.1.2013 platí 
tabuľka 3 nariadenia vlády 668/2004 Z.z., podľa ktorej majú všetky deti vo všetkých 
škôlkach rovnaký koeficient (27,3), zohľadňovalo zákon č.597/2003 Z.z. o 100% 
a 88%, pretože sa pri úprave koeficientov zabudlo na úpravu aj v zákone. Opatrenie: 
bojovať  proti diskriminácii detí zo strany štátnych a  samosprávnych orgánov, zodp. 
J.Sobotová  a  ŠR pri SMŠ Lienka.                                                                  
  - ďalším nedostatkom sú naše nesplnené záväzky voči Obci Smolenice, ktoré 
vznikali z dôvodu už spomínanej nedostatočnej dotácie. I  keď sme šetrili a mnohé 
záväzky uhradili, stále postupne pribúdajú nové faktúry a sme v jednom kole. 
Opatrenie: uzavrieť dohodu s Obcou o splátkovom kalendári, zodp.  zriaďovateľky 
SMŠ.                                                                                                               
 -v  neposlednom rade,  po rokoch overovania a prieskumu v iných školách sme 
zistili, že sme platili dlhé roky vysoké režijné náklady Základnej škole Smolenice za 
stravu našich detí. (spolu na1 dieťa a deň 2,46 €) Za 8 rokov je to zo strany SMŠ 
Lienky vyše 50.000.-€,okrem toho, že rodičia si sami platia stravu svojich detí  na 
účet Školskej jedálne. Opatrenie: požiadať  riaditeľstvo ZŠ o podklady, prepočítanie 
sumy, požiadať OZ pri OcÚ o vysvetlenie VZN, ktoré určuje stravné a režijné 
poplatky, prečo  v  ňom neboli zadefinované naše deti. Zodp.  Rodičovské združenie, 
ŠR. 
  
 Ďalšie informácie: 
   2/d  O vzájomných vzťahoch medzi školou a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa 

na výchove a vzdelávaní podieľajú:      
    
  -p. Naomi Hužovičová, vedenie Krúžku anglického jazyka, 
  - p. Evička Šišková, Cukráreň Eva, Pezinok,  pomoc a spolupráca pri organizovaní 

Letného tábora, 
  -rod. Grellovcov, Predajňa Grafit, Pezinok, sponzorstvo pri zabezpečovaní 

učebných pomôcok, 
 - p. Ing. Kamil Schön, hud. doprovod na vystúpeniach DFS Lienky, práca v Školskej 

rade, 
 - riad. KC SAV Smolenický zámok, Ing. Karol Volner, sponz. a spolupráca  pri  

organizovaní  Edukačných aktivít CO  a  výstav detských prác na zámku, 
 - p.Pavel Pobjecký- stanovište č.4,nebezpečné predmety ( CO), 
 - odborné vedenie cvičenia CO-edukačných aktivít,Ing.Kamil Schön,Ing.František 
Sudovský, Peter Stillhammer, starostka obce P.Hornáčková,p.Peter Gróf(materiál), 
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 - p.Peter Pobjecký, opravy a údržba elektrických sietí a zariadení,  
 - Ing.Andrea Malgot, webová stránka smolenickalienka, mediátorka Lienky, 

zaujímavé aktivity pre deti, stretnutia so zaujímavými hosťami, 
- JUDr. Pavol Haško, právne služby, Školská rada, 
-p.Štefan Slezák – nadštandardné aktivity pre deti a rodičov, Hymna Lienky, 

umelecké programy, 
-ppráp. M. Cisár a práp. D.Turek stanovište č.7 na edukačných aktivitách CO, 
- p. Jurovatý DHZ Smolenice, stanovište č.8  (CO), 
-p.L.Smoleková, stanovište č.5, tunel (CO), 
-p.Selková a Mgr.E.Žofčíková, zdravotnícke stanovište (CO), 
-p.Haydenová, p.Rangelovová, p.Blážová, služba na edukačných  aktivitách CO, 
-p. Evička Kurincová, p. Betka Holická, p. Mgr. Monika Horváthová, občerstvenie na 

fašiangový karneval (pagáčiky, šišky, 3D torty), 
-p.Evinic, p.Korytár, p.Adamec, p.Moravčík – brigáda na školskom dvore, 
-p.Moravčíková s uč.Jankou, uč.Mirkou a deťmi – brigáda na pieskovisku. 
  
  Vďaka patrí všetkým rodinám našich detí, ktoré berú na seba ťarchu prevádzkových 

poplatkov  a  pomáhajú aj na brigádach, mamičky, babičky - gazdinky  pri 
sviatočných posedeniach, materiálne i s prispením vlastnej práce. 

 
 
V  Smoleniciach, dňa  27.08. 2014 

 
           
 
                                                                                       Jaroslava Sobotová 

                                                                      .......................................................... 
  Riaditeľka SMŠ 
 
 
 
 
 
Zriaďovateľ:                                                                   
Združenie n.o. SMŠ  Lienka berie                                                                       
Správu o činnosti školy  na vedomie                                            
a súhlasí s jej obsahom.                                                                                  
 
 
Štatutár:   Jaroslava Sobotová v.r.                             
 
 
Zástupca:Zuzana Antošková v.r. 
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                02.09.2014 
                       Rade školy predložené:..........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie Školskej rady pri SMŠ Lienka Smolenice: 
 
   Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ Lienka za školský  rok 
2013/14 .  

 
 
 
 
 
                                                                        Ing. Kamil  Schön v.r. 

                                                   .............................................................. 
                                                Meno a priezvisko, podpis 

 
                                                    Predseda Školskej rady pri SMŠ Lienka  Smolenice 
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