
 

Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina za školský rok 2013/2014 

 

 

A) Základné údaje o materskej škole 

 

1. Identifikačné údaje: 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Čajakova 4, 010 01 Žilina 

Telefón:   041/763 41 40 

Mobil: 911 509 531 

Email :  mshliny4@stonline.sk  

Webové sídlo školy: www.mshliny4.sk  

Zriaďovateľ: Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1 

 011 31 Žilina 

 

2. Vedúci zamestnanci:  

Funkcia: Meno a priezvisko: 

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Míhálková 

Zástupca riaditeľa školy:  Bc. Zuzana Kišová 

Vedúca  školskej jedálne:                         Anna Chovancová 

 

3. Údaje o rade školy: 

3.1 Údaje o rade školy 

Rada školy pri Materskej škole, Čajakova 4 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podpísaním zápisnice z ustanovujúceho 

zasadnutia rady školy dňa 02. 03. 2012. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je 

v zmysle § 24 ods.16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4 roky 

a končí dňa 01.03.2016. 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. Ľudmila Krajčušková predseda: pedagogický zamestnanec 

2. Dana Dubajová  podpredseda: pedagogický zamestnanec 

3. Barbora Bujačková  člen zákonný zástupca 

4. Dr. Paolo Maglione  člen zákonný zástupca 

5. Andrea Sibylová člen zákonný zástupca 

6. Ing. Zuzana Šusteková člen zákonný zástupca 

7. Anna Chovancová  člen nepedagogický zamestnanec 

8. PhDr. Slavomíra Brezovská  člen zástupca zriaďovateľa 

9. Mgr. Peter Fiabáne  člen zástupca zriaďovateľa 
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3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2013/2014 

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 3 krát. Účasť členov na zasadnutiach 

bola pravidelná. Na zasadnutiach volili predsedu a podpredsedu , schvaľovali Správu o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013, 

oboznámili sa s kritériami a počtom detí prijímaných do bežných a špeciálnej triedy školy. 

Uskutočnila výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a predložila  návrh na základe 

výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. 

Činnosť rady školy za uplynulé obdobie bola efektívna. Aktuálne problémy boli riešené na 

požadovanej úrovni. 

 

4.   Iné poradné orgány školy: 

Poradné orgány školy pracovali na základe plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného 

Plánu práce školy. Plány práce oboch poradných orgánov vychádzali z platných 

pedagogických dokumentov pre daný školský rok a z analýzy výchovno–vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2012/2013. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 5-krát. 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 

 Uplatňovanie školského vzdelávacieho programu a učebných osnov v praxi 

 Implementácia digitálnych technológií do predprimárnej výučby 

 Využívanie inovatívnych metód a prístupov v edukácií 

 Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov 

 Prípravy a organizácia pohybových projektov v priebehu školského roka 

 Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovanie, využívanie inovatívnych 

foriem práce, otázky kontrolnej a hospitačnej činnosti 

 Spoluprácu s radou školy, občianskym združením rodičov a ostatnými odbornými 

inštitúciami, ktoré participujú na predprimárnej výchove a vzdelávaní detí v škole 

Prínos pedagogickej rady v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 participácia pedagógov pri organizovaní projektov. 

 

4.2 Činnosť metodického združenia  

Počet zasadnutí metodického združenia (ďalej len „MZ“)  3 – krát. 

Vedúca MZ – Mgr. Katarína Žilinčíková riadila činnosť metodického združenia na odbornej 

úrovni. 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou: 

 diagnostikou sociálnych, emocionálnych a osobnostných kompetencií detí 

predškolského veku, 

 Bloomovou taxonómiou v digitálnom svete,  

 metódami, formami a prostriedkami vo výchovno-vzdelávacej činnosti detí 

predškolského veku, 

 rozvojové aktivity a stimulačný program v logopedickej prevencii detí predškolského 

veku. 

Prínos metodického združenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 vypracovanie diagnostického hárka na pozorovanie a hodnotenie sociálnych, 

emocionálnych a osobnostných kompetencií detí predškolského veku, 



 

 prefotenie materiálu a obohatenie triednych portfólií s hrami, edukačnými aktivitami 

na rozvíjanie sociálnych, emocionálnych a osobnostných kompetencií detí, 

 spracovanie revidovanej Bloomovej taxonómie a zabezpečenie kópií do portfólia 

metodických materiálov na triedy, 

 vypracovanie stimulačných a prípravných cvičení  na rozvoj foneticko-fonologickej, 

lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej a pragmatickej roviny. 

 

B)  Údaje o počte detí 

 

  Stav k 15.09.2013   Stav k 31.08.2014 

      predškoláci       predškoláci 

Trieda 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z toho 

5-6 

ročné OPŠD 

integro

vané 

deti Trieda 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z toho 

5-6 

ročné OPŠD 

integro

vané 

deti 

1. trieda 3-4 ročné 20      0 

1. 

trieda 3-4 ročné 22      0 

2. trieda 3-6 ročné 10 2  0   

2. 

trieda 3-6 ročné 10 2  0    

3. trieda 4-5 ročné 23      0 

3. 

trieda 4-5 ročné 23      0 

4. trieda 4-6 ročné 23  9  0  0 

4. 

trieda 4-6 ročné 23  9  0  0 

5. trieda 5-6 ročné 23  20 5  0 

5. 

trieda 5-6 ročné 23  20 5   0 

Spolu    99 31  5  5       101 31  5  0 

 

2 deti, ktorých rodina je v hmotnej núdzi počas školského roka poberali dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom. Z  nich 1 dieťaťu boli zaslané dotácie k plneniu školských 

povinností. 

 

Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2014 začali plniť povinnú školskú dochádzku a na 

 ZŠ: 

 

Škola Počet detí 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina 24 

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 1 

Elokované pracovisko - ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, Rybné námestie 1/1, Žilina 2 

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3, Žilina 3 

Spolu: 30 

 

C) Stupeň vzdelania absolvovaním vzdelávacieho programu 

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

materskej škole dieťa získa predprimárne vzdelanie. 

 

D) Informácia o Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho 

programu s názvom V materskej škole hravo, zdravo. Je spracovaný podľa požiadaviek 

školského zákona, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania Štátneho 



 

vzdelávacieho programu ISCED – 0. Jeho súčasťou je Vzdelávací program pre deti a žiakov 

so zrakovým postihnutím. Vlastné ciele materskej školy podporujú osobnostný rozvoj detí 

v oblasti utvárania návykov zdravého životného štýlu a vzťahu k športovým aktivitám 

v súčinnosti s rodinou. 

 

E)  Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

Materská škola Počet   Počet 

Zamestnanci materskej školy spolu:  18     

z toho pedagogickí zamestnanci 10 z toho nepedagogickí 4 

kvalifikovaní 10 ortoptistka 1 

nekvalifikovaní 0 upratovačky 2 

dopĺňajú si vzdelanie  0 ostatní 1 

Zamestnanci ŠJ 4     

 

Prehľad o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Meno a priezvisko Vzdelanie 

Terézia Bucová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Mgr. Mária Mihálková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Mgr. Katarína Žilinčíková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Ľudmila Krajčušková Úplné stredné odborné vzdelanie 

Dana Dubajová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Tichá Úplné stredné odborné vzdelanie 

Mgr. Veronika Harezníková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Bc. Zuzana Kišová Úplné stredné odborné vzdelanie 

PhDr. Katarína Šusteková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Iveta Hammerová Úplné stredné odborné vzdelanie 

 

Informácia o kategóriách a podkategóriach; kariérových stupňoch a kariérových pozíciách 

pedagogických zamestnancov  

 

Meno a priezvisko kategória podkategória kariérový stupeň 

kariérová 

pozícia 

Terézia Bucová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec   

Mgr. Mária Mihálková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou triedny učiteľ 

Mgr. Katarína Žilinčíková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou triedny učiteľ 

Ľudmila Krajčušková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec   

Dana Dubajová učiteľ 
učiteľ pre predprimárne 
vzdelávanie 

samostatný pedagogický 
zamestnanec   



 

Katarína Tichá učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Mgr. Veronika Harezníková učiteľ 
učiteľ pre predprimárne 
vzdelávanie 

samostatný pedagogický 
zamestnanec   

Bc. Zuzana Kišová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

PhDr. Katarína Šusteková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou 

vedúci 
pedagogický 

zamestnanec 

Iveta Hammerová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

 

F)  Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský 

rok 2013/2014 

 

Druh 

vzdelávania Názov  vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začalo 

Vzdelávanie 

pokračuje 

Vzdelávanie 

ukončené 

aktualizačné Návrh a tvorba web stránok 3 3 0 3 

aktualizačné 

Digitálne technológie v materskej 

škole 1 1 0 1 

aktualizačné 

Uplatnenie osobnostného, 

sociálneho a morálneho rozvoja vo 

vyučovacom procese 4 4 0 4 

aktualizačné 

Orientácia v priestore a priestorová 

predstavivosť v predprimárnom 
vzdelávaní 6 6 0 6 

aktualizačné 

Učiť moderne, inovatívne, 

kreatívne 3 3 0 3 

aktualizačné 
Uplatnenie multikultúrnej výchovy 
vo vyučovacom procese 1 1 0 1 

aktualizačné 

Využitie digitálnej fotografie vo 

vyučovacom procese 1 1 0 1 

aktualizačné Excel v praxi 1 1 0 1 

aktualizačné 

Prípravné atestačné vzdelávanie k 

1. atestácií 3 3 0 3 

aktualizačné 
Rozvíjanie predčitateľskej 
gramotnosti v materskej škole 1 1 0 1 

aktualizačné 

Kreslenie v grafickom programe 

RNA (Revelation Natural ART)  1 0 0 1 

 

G) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

Škola organizuje aktivity spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru.  

Deti prezentovali školu na verejnosti účasťou vo výtvarných súťažiach na mestskom a 

medzinárodnom kole. 

„Rozprávky z lesa“    1. miesto v kategórii - kolektívna práca 

                                   2. miesto v kategórii nápad, 

 Medzi jednotlivcami 1. miesto Monika Sobolová, 3. trieda, 

                                   3. miesto Andrea Babuliaková, 3.trieda. 



 

„Maľujeme pre Krasnojarsk“ – 1. miesto a postup Monika Sobolová, 3. trieda. 

„Moje mesto Žilina“ 1. miesto Monika Sobolová, 3. trieda. 

 

H) Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

Škôlkarská olympiáda – školský projekt pozostávajúci z 5. častí. Ciele boli zamerané na 

rozvoj pohybových schopností detí. Deti si prostredníctvom vhodných pohybových 

a relaxačných cvičení rozvíjali a  utvárali základy pohybových zručností, posilňovali správne 

držanie tela, rozvíjali vzťah k pohybu a športu. Deti zvládali výkonové štandardy v oblasti 

osvojenia a rozvíjania základných lokomočných pohybov, postojov, orientácie v priestore. 

Absolvovaním pohybových aktivít sa zlepšila obratnosť a koordinácia pohybov detí. 

Digiškola - projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva prináša 

eGOV služby:  

 tvorba a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a digitalizácia 

vzdelávacích procesov, 

 sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov ako nástrojov rozvoja školskej 

pripravenosti, 

 elektronické testovanie pripravenosti detí pre školskú dochádzku ako významný 

doplnok k súčasným formám testovania. 

Informačný systém zabezpečí podporu pri tvorbe a sprístupnení ŠkVP. Tento systém vytvorí 

základňu pre individuálne potreby každého pedagóga, ktorému umožní: 

 podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP, 

 vyhľadávať edukačné materiály a digitálny vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do 

vyučovacieho procesu, 

 realizovať prípravu učebných plánov a prípravu na vyučovanie priamo s využitím 

prvkov digitálnej výučby, 

 využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne 

domácej prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby. 

 

I) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

Komplexná inšpekcia prebiehala v materskej škole v školskom roku 2009/2010 s prijatím 

nasledovných záverov:  

„Silnou stránkou školy je priaznivá organizačná klíma prejavujúca sa v angažovanom 

správaní učiteliek  a ústretovým správaním riaditeľky. V oblasti vyučovania učiteľkami 

výrazným pozitívom je rozvíjanie praktických návykov a zručností a rozvíjanie 

komunikatívnych kompetencií detí. 

Zlepšenie vyžaduje oblasť vybavenia školy didaktickou, audiovizuálnou a výpočtovou 

technikou, vytvorenie vhodných priestorových podmienok pre deti špeciálnej triedy 

a zvýšenie účinnosti kontrolného systému školy. Vyučovanie učiteliek zamerať na rozvoj 

hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností a schopností kooperovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách.“ 

 

J) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Priestorové podmienky tried sú obmedzené. Vonkajšie objekty sú funkčné, bezpečné 

s dostatočným vybavením pre deti. Škola je vybavená množstvom učebných pomôcok, 

hračkami, telovýchovným náradím a náčiním. Vlastní 2 interaktívne tabule, 4 počítače, 1 

notebook, edukačné programy, ktoré sa využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese 

a zároveň pomáhajú zamestnancom pri vyhľadávaní odborných informácií. Dostatok odbornej 

a detskej literatúry prispieva k realizácií a plneniu školského vzdelávacieho programu. 

Spotrebného materiálu v priebehu školského roka mali deti dostatok slúžiacich na celostný 

rozvoj  osobnosti detí, jednotlivých kompetencií a k plneniu učebných osnov školského 



 

vzdelávacieho programu. 

 

K) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy v   roku 2013 sú rozpracované v prílohe č. 1. 

 

L) Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a výsledky jeho 

plnenia: 

Hlavnou víziou koncepčného zámeru rozvoja školy bolo šťastné dieťa a spokojný rodič, 

ktorý dôveruje materskej škole, tým, že jej zveruje svoje dieťa do starostlivosti. 

V oblasti výchovno- vzdelávacej činnosti bolo zabezpečené predprimárne vzdelávanie detí vo 

všetkých oblastiach rozvoja detskej osobnosti v súlade s platnou legislatívou so zreteľom na 

edukáciu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami- zrakovým postihnutím. Uplatňovali sa 

znaky humanistického prístupu k dieťaťu a individualizácie edukácie. Pedagógovia dbali na   

výber cieľov, foriem, metód a obsahu  predškolského učenia. Pedagogická diagnostika a jej 

využívanie napomáhali odhaľovať slabé stránky rozvoja dieťaťa, na ktoré  pedagógovia školy 

zamerali svoje pôsobenie a individualizáciou výchovy a vzdelávania rozvíjali aj deficitné 

oblasti detí. 

 

M) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Pri plnení školského vzdelávacieho programu sa prostredníctvom profesionálnych 

a materiálnych podmienok a s rešpektovaním špecifických osobitostí jednotlivých detí 

využívali denné a týždňové projekty k jednotlivých obsahovým celkom. V najmladšej 

vekovej skupine si deti rozvíjali kognitívne kompetencie zážitkovou formou a hrami. Do 

edukačných činností sa vhodne integruje využívanie inovatívnych metód digitálnych 

technológii. 

Oblasti v ktorých materská škola dosiahla pozitívne výsledky: 

 realizácia inovatívnych a progresívnych metód do  predprimárnej výchovy 

a vzdelávania, 

 implementácia digitálnej techniky do výučby, 

 kvalifikovanosť pedagógov,  

 spolupráca s odbornými inštitúciami, 

 prezentácia školy. 

Oblasti, v ktorých má materská škola nedostatky: 

 nízka úroveň vytvárania portfólia pre jednotlivé deti v elektronickej podobe, 

 nevyhovujúce priestory školy pre zlepšenie práce v skupinách, centrách, 

 chýbajúce stoly a stoličky pre deti, 

 nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

Opatrenia: 

 informačnými a komunikačnými technológiami skvalitniť edukačné prostredie, 

 využívať poznatky z aktualizačných vzdelávaní a oboznamovať s nimi kolegov,  

 podporovať participáciu rodičov na predprimárnej výchove a vzdelávaní s možnosťou 

využívania modernej technológie, 

 zlepšiť technické podmienky školy. 

 

N) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Pobyt dieťaťa v materskej škole bol organizovaný s dôrazom akceptácie a rešpektovania 

vekových a individuálnych osobitostí. Režim dňa bol prispôsobený špecifickým osobitostiam 



 

detí predškolského veku. Vyvážene sa striedali činnosti na hru a učenie sa. Rešpektoval sa čas 

na relaxáciu, zdravú životosprávu. Časovo bolo ohraničené len stolovanie. Deti mali 

zabezpečenú primárnu starostlivosti dentálnej hygieny. Pitný režim v triedach bol 

zabezpečený čajom v antikorových termoskách s pohármi pre každé dieťa. V čase horúcich 

dní jarných a letných mesiacov bol deťom počas pobytu vonku zabezpečený pitný režim s 

pitnou vodou na školskom dvore.  

 

O) Spolupráca materskej školy  

Spolupráca s rodinou – počas školského roka bola využívaná formálna i neformálna 

komunikácia s rodičmi. Z neformálnej komunikácie boli využívané najmä stretnutia počas 

príchodu a odchodu detí zo školy, informácie na nástenkách. Z formálnych spôsobov to bola 

konzultačná a poradenská činnosť triednej učiteľky, stretnutia na triednych schôdzach 

rodičov.  

Rodičia sa zúčastňovali školských a triednych aktivít: 

Práca s plodmi jesene - spoločná práca rodičov a detí  s plodov jesene- gaštany, listy, 

tekvice, šípky atď.  
  
Stretnutie pri stromčeku - program detí pripravený pre rodičov k vianočným sviatkom, 

výroba vianočných svietnikov v 1. triede. 
 

Týždeň zdravia - edukačné aktivity spojené s ochutnávkou zdravých pomazániek s účasťou 

rodičov s cieľom podnietiť v deťoch vzťah ku správnej výžive a  aktívnemu životnému štýlu.  
 

Jarná tvorenie spojené s burzou – výroba a predaj výrobkov detí a pedagogických 

zamestnancov materskej školy. 
 

Rozlúčka s materskou školou - slávnostná akadémia, vystúpenie detí spojené s 

odovzdávaním Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania s účasťou rodičov a 

zamestnancov školy.  
 

Triedne besiedky – kultúrne vystúpenie detí  pri príležitosti Dňa matiek. 
 

Popoludnie s ockom - športové súťaživé popoludnie na školskom dvore pri príležitosti Dňa 

otcov.  
 

Spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina 

Spolupráca školy so zriaďovateľom mala konštruktívny charakter.  

Deti materskej školy sa zúčastňovali výtvarných súťaží organizovaných mestom v spolupráci 

s Centrom voľného času, Kuzmányho 105, Žilina 
 

Spolupráca so základnou školou 

Materská škola dlhodobo spolupracuje so Základnou školou, Lichardova 24, 010 01 Žilina 

a Cirkevnou základnou školou Romualda Zaymusa 3, 01001 Žilina. 

 V oboch školách sa deti zúčastnili na otvorených hodinách v prvých ročníkoch. Zároveň mali 

možnosť navštíviť bývalých kamarátov z materskej školy navštevujúcich základné školy.  
 

Spolupráca so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Škola spolupracovala so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a 

prevencie, ktoré v dvoch triedach školy uskutočnilo testy školskej zrelosti detí s následným 

odborným vyhodnotením a poradenstvom pre rodičov. Spolupráca sa rozšírila aj o špeciálne 

a odborné vedenie detí s poruchami správania, emocionálnej nezrelosti  so psychológom Mgr. 

Janou Dejovou.  
 

 



 

Spolupráca so ZRŠ 

Aktivita a zodpovednosť predsedu Márie Bednárovej bola prínosom pre rozvoj školy. 

Rodičovská verejnosť podporovala všetky aktivity a podujatia organizované školou. 

Participovala na procese modernizácií školy. Triedni dôverníci a rodičia sa spolupodieľali na 

organizovaní podujatí – tvorivých dielní, besiedok,  rozlúčky s predškolákmi. Zabezpečili 

autobus na výlet pre deti pri príležitosti Dňa detí. Výrazne prispeli v procese modernizácie 

školy sponzorským darom a darovaním 2 % z daní. 
 

Spolupráca s oftalmológom 

Detský oftalmológ MUDr. Zelníková vykonávala pravidelné kontroly detí, navštevujúcich 

špeciálnu triedu, konzultovala individuálne edukačné programy pre deti, predpisoval oklúziu 

a okuliarovú korekciu. 

 

 

 


