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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina za školský rok 2015/2016 

 

 

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  :  cajakovams@gmail.com 

Webové sídlo školy : www.mshliny4.zanet.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:  Mgr. Michaela Stráňavová 

Vedúca  školskej jedálne:                         Ing. Eva Švaňová 

 

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 

skončilo 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. Ing.Barbora Bujačková  člen zákonný zástupca 

4. JUDr. Zuzana Závodská člen zákonný zástupca 

5. Mgr. Ľubica Zacharová člen zákonný zástupca 

6. Ing. Lenka Futová člen zákonný zástupca 

7. Ing. Eva Švaňová člen nepedagogický zamestnanec 

8. Ing. Martin Kapitulík člen zástupca zriaďovateľa 

9. Miroslav Kolenčiak člen zástupca zriaďovateľa 

http://www.mshliny4.zanet.sk/
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3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2015/2016 

V septembri na plenárnom rodičovskom združení si z nadpolovičnej väčšiny 

zákonných zástupcov detí volili 1 nového člena. Mgr. Ľubica Zacharová bola v tajnom 

hlasovaní zvolená z troch navrhnutých kandidátov. Rada školy zasadala v priebehu školského 

roka 3 krát (z toho v starom zložení 1 krát a 2-krát po kreovaní rady školy). 

Na zasadnutiach členovia RŠ prerokovali školský poriadok materskej školy, schvaľovali 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2014/2015, oboznámili sa s podmienkami školy a počtom detí prijatých do bežných tried a 

špeciálnej triedy.  

Pred skončením funkčného obdobia rady školy sa v januári a vo februári uskutočnili voľby do 

rady školy za rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V tajnom hlasovaní 

boli zvolení noví členovia rady školy – v zložení 4 zástupcovia rodičov, 2 pedagogickí 

zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec a 2 delegovaní poslanci mestského zastupiteľstva 

(zriaďovateľ vo februári delegoval dvoch zástupcov, ktorí v rade školy pôsobili od volieb do 

samosprávy - Miroslav Kolenčiak a Ing. Martin Kapitulík). 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 4 roky a končí dňa 

01.03.2020. 

 

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

1. Ing. Miloš Kašuba predseda zákonný zástupca 

2. Ľudmila Krajčušková podpredseda pedagogický zamestnanec 

3. Ing.Barbora Bujačková  člen zákonný zástupca 

4. Ing. Peter Machlica člen zákonný zástupca 

5. Mgr. Ľubica Zacharová člen zákonný zástupca 

6. Lenka Kubovichová člen pedagogický zamestnanec 

7. Ing. Eva Švaňová člen nepedagogický zamestnanec 

8. Ing. Martin Kapitulík člen zástupca zriaďovateľa 

9. Miroslav Kolenčiak člen zástupca zriaďovateľa 

 

Po kreovaní rady školy sa členovia stretli na ustanovujúcom zasadnutí, na ktorom si tajným 

hlasovaním zvolili predsedu a podpredsedu rady školy. Na prvom stretnutí v máji 2016 

schválili štatút RŠ, oboznámili sa s hospodárením školy za rok 2015 a s počtom prijatých 

žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zápisnom období.  

Účasť členov na zasadnutiach bola pravidelná. 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 2014/2015. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 5-krát. 



                                         Materská škola, Čajakova 4, Žilina 

3 
 

 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015. 

 Využitím stavebnice Lego  v rozvíjaní matematickej gramotnosti u 5-6 ročných detí 

v materskej škole. 

 Významom zážitkového učenia v podmienkach predprimárneho vzdelávania. 

 Magnetizmus a jeho využitie v každodennom živote z pohľadu učiteľky 

predprimárneho vzdelávania. 

 Oboznámením s netradičnými technikami vo výtvarnej výchove. 

 Edukačný softvér Alík – skôr než pôjdem do školy 

 Prípravou aktivít a organizáciou podľa plánu práce na školský rok 2015/2016. 

 Hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovaním a využívaním inovatívnych 

foriem práce, otázkami kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 Návrhmi aktivít na školský rok 2016/2017. 

 Spoluprácou 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 odovzdávaní skúseností zo zrealizovaných netradičných 

aktivít a techník v edukačnom procese. 

 

4.2 Činnosť metodického združenia  

Počet zasadnutí metodického združenia (ďalej len „MZ“)  4 – krát. 

Vedúca MZ – PhDr. Katarína Šusteková do januára zvolala zasadnutie MZ len 1 krát. Od 

apríla 2016 počas PN PhDr. Kataríny Šustekovej bola do funkcie vedúcej MZ menovaná 

Ľudmila Krajčušková, ktorá riadila činnosť metodického združenia do júna 2016. 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou: 

 multikultúrna výchova v materskej škole, 

 tvorba školského vzdelávacieho programu podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu, 

 spracovanie a charakteristika obsahových celkov a tém nového školského 

vzdelávacieho programu. 

Prínos metodického združenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 spracované hry a námety na aktivity v multikultúrnej výchove, 

 spracované obsahové celky školského vzdelávacieho programu Sovička, 

 spracované témy k obsahovým celkom Jeseň, Zima, Jar, Leto. 

 

B)  Údaje o počte detí 

 

  Stav k 15.09.2015   Stav k 31.08.2016 

      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 

integ

rova

né 

deti 

1. trieda 3-4 ročné 20     0 1. trieda 3-4 ročné 20     0 

2. trieda 3-6 ročné 10 6  0   2. trieda 3-6 ročné 10 6  0    

3. trieda 4-5 ročné 21      2 3. trieda 4-5 ročné 22      2 
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4. trieda 4-6 ročné 21  16  0 0 4. trieda 4-6 ročné 21 16 0 0 

5. trieda 5-6 ročné 18  15 3 1 5. trieda 5-6 ročné 18  15 3  1 

Spolu   90 37  3 3  Spolu    91 37  3  3 

 

V školskom roku 2015/2016 ani jedna rodina nebola v hmotnej núdzi.  

 

Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2016 začali plniť povinnú školskú dochádzku a na 

 ZŠ: 

 

Škola Počet detí 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina 7 

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 3 

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3, Žilina 5 

Základná škola, Jarná 20, Žilina 1 

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 3 

Základná škola s materskou školou, Višňové 446 1 

Základná škola, Martinská 3325, Žilina 2 

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 3 

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 2 

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 1 

Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina 1 

Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1,  010 08 Žilina 3 

Základná škola s materskou školou, Gaštanova 56, 010 07 Žilina 1 

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 1 

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina 1 

Spolu: 35 

 

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. 

Z analýz výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 z jednotlivých tried je 

potrebné:  

 zvýšenú pozornosť venovať správnej výslovnosti a zreteľnosti reči, 

 spolupracovať s rodinou u detí s problémami reči, 
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 rozvíjať logické myslenie a podnecovať samostatnosť pri riešení problémových 

úloh, 

 vytvárať vhodné podmienky pre hľadanie a skúmanie matematických vzťahov a 

súvislostí, podnecovať zvedavosť pri skúmaní, porovnávaní, manipulovaní s 

rôznymi predmetmi, 

 vhodne volenými vzdelávacími činnosťami vzbudzovať u detí zvedavosť poznávať 

prírodné reálie, 

 podporovať u detí bádateľské úsilie, 

 utvárať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a zdraviu iných, 

 posilňovať u detí schopnosť sebaovládania a preladenia negatívnych pocitov, 

 rozvíjať fantáziu, praktickú a umeleckú tvorivosť, 

 posilňovať samostatnosť, sústredenosť a zodpovednosť, 

 podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj 

ich hudobnosti, 

spievať deťom detské ľudové a umelé piesne rozmanitého charakteru, 

 sprevádzať spev detí hrou na hudobnom nástroji, 

 sledovať a dôsledne upravovať držanie tela dieťaťa, grafického materiálu a sklon 

papiera pri kreslení, 

 rozvíjať elementárne grafomotorické zručnosti s cieľom uľahčiť začiatočné 

osvojovanie písania v 1. ročníku ZŠ, 

 viesť deti k potrebe a dôležitosti pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, v prírode a 

otužovať deti vzhľadom na ich zdravie, 

 individuálnym prístupom upevňovať a rozvíjať sebaobslužné návyky, 

 venovať pozornosť správnemu držaniu grafického materiálu, tlaku na podložku a 

sedeniu pri kreslení. 

 

E)  Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

Materská škola Počet   Počet 

Zamestnanci materskej školy spolu:  19     

z toho pedagogickí zamestnanci 11 z toho nepedagogickí 3 

kvalifikovaní 11 upratovačky 2 

nekvalifikovaní 0 ostatní 1 

odborný zamestnanec 1   

dopĺňajú si vzdelanie  0   

Zamestnanci ŠJ 4     

 

Prehľad o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Meno a priezvisko Vzdelanie 

Mgr. Mária Mihálková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Mgr. Michaela Stráňavová Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Mgr. Monika Káziková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Ľudmila Krajčušková Úplné stredné odborné vzdelanie 
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Dana Dubajová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Tichá Úplné stredné odborné vzdelanie 

Lenka Kubovichová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Zuzana Šujanská - Melišová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Šujanská Úplné stredné odborné vzdelanie 

Iveta Hammerová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Mária Tomáňová 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 

Mgr. Mária Mihálková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

2. atestáciou 

vedúci 

pedagogický 

zamestnanec 
uvádzajúci 

pedagogický 

zamestnanec 

Mgr. Michaela Stráňavová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec  

Mgr. Monika Káziková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec  

Ľudmila Krajčušková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou 

 

Dana Dubajová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Katarína Tichá učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Lenka Kubovichová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Zuzana Šujanská - Melišová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec 

 

Katarína Šujanská učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Iveta Hammerová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Mária Tomáňová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Materská škola, Čajakova 4, Žilina 

7 
 

 

F)  Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský 

rok 2015/2016 

 

Druh 

vzdelávania Názov  vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začalo 

Vzdelávanie 

pokračuje 

Vzdelávanie 

ukončené 

funkčné 

Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického a vedúceho 

odborného zamestnanca 1 1 1 0 

aktualizačné 

Prípravné atestačné vzdelávanie k 

1. atestácií 3 3 0 3 

 

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 mestských kolách 

a na  celoslovenskom kole, zúčastnili sa environmentálnych a kultúrnych aktivít v rámci 

mesta. 

Do výtvarnej súťaže „Dary zeme“ organizovanej Centrom voľného času Žilina v spolupráci s 

Mestom Žilina a Odborom školstva a mládeže mestského úradu boli zaslané práce detí: 

1.trieda: Sára Budinská, Katarína Černická, 2.trieda:  Rastislav Fojtík, Linda Šindlérová, 

4.trida: Michal Filip, Daniel Kovalčík, Mirka Kremnická, Ema Vancáková, 5.trieda: Matúš 

Janišík, Alex Lichner, Marián Bednár, Adrián Balala a  kolektívne práce detí. 

Dňa 20.10.2015 odborná porota vybrala  a ocenila spoločnú prácu detí a v kategórií 

kolektívne práce materských škôl získali 2. miesto. 

V novembri 2016 nezisková organizácia KVAPKA v Trstenej usporiadala celoslovenskú 

ekologickú súťaž „Pramienok“ s cieľom rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí. Deti 

Matúš Závodský, Lucia Blažejová, Rastislav Fojtík, Michal Černický Nina Macek, Ema 

Vancáková, Sára Takáčová, Monika Sobolová navštevujúce výtvarný krúžok zaslali práce, 

z ktorých bola dňa 04.12.2016 ocenená 1. miestom práca Michaela Černického  s názvom 

„Krokodíl a korytnačky“ v kategórií do 5. rokov.  

V marci 2016 sa Monika Sobolová z 5. triedy zúčastnila výtvarnej súťaže Budimírske 

studničky, organizovanej Základnou školou s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, 

Budimír na tému „Čarovný rybník.“ 

Dňa 25. 05. 2016 sa uskutočnila na Mestskom úrade v Žiline vedomostno-poznávacia súťaž 

„Žilina moje mesto“. Súčasťou bola výtvarná súťaž, v ktorej bola ocenená práca Matúša 

Závodského  1 .miestom. 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja v spolupráci s odborom školstva a mládeže Mestského úradu Žilina zorganizovalo 

regionálnu súťaž v recitovaní a speve pre deti predškolského veku regiónu Horného Považia 

pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé...“. Súťaže v recitovaní sa dňa 08. júna 2016  zúčastnili 

Lea Koláriková (4. trieda), Lucia Blažejová (2. trieda) a Timea Kotschnerová (5. 

trieda).Ocenenie 2. miesto získala Lucia Blažejová. 

09. júna 2016 v speve sa súťaži zúčastnili Emília Vrabcová a Linda Mária Šindlerová (2. 

trieda). 

29. 06. 2016 sa deti 2.,4. a 5. triedy zúčastnili detského programu Fest Anča, na ktorom si so 

záujmom  pozreli  výber zo slovenských večerníčkov 90. rokov. Po skončení sa šikovné rúčky  
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detí zapojili do tvorivých workshopov (vyšívanie, tvorenie fotoaparátu z krabíc, odtláčanie - 

linoryt). 

 

H) Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila vo februári 2016 Zamestnanecký grantový program 

zameraný najmä na dopravnú výchovu, budovanie dopravných ihrísk a rozvoj cyklotrás v 

Žilinskom kraji. V marci 2016 bol vypracovaný a zaslaný projekt pod názvom  „Budovanie 

dopravného ihriska.“ Projekt bol úspešný a škola získala 9 980,80 € nasledovne: 

 grantovú dotáciu od Nadácie Kia Motors Slovakia vo výške 3 000,-€ 

 od zriaďovateľa Mesta Žilina sumu 5 980,80 € 

 SRRZ-RZ pri Materskej škole Hliny IV sumu 1 000,- €. 

 Cieľom projektu je: 

1. Vytvoriť podmienky na zabezpečovanie, naplnenie obsahu dopravnej výchovy a 

praktického výcviku detí predškolského veku. 

2. Uplatňovať, využívať a vykonávať poznatky a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti 

a ochrany zdravia z cestnej premávky v praktických činnostiach. 

3. Zvládať, ovládať, vykonávať rolu, úlohu účastníka cestnej premávky. 

4. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky a vhodne, správne reagovať na dopravné 

značenia. 

5. Zvládať, ovládať, vykonávať špeciálne pohybové spôsobilosti spojené s bicyklovaním, 

jazde na kolobežke, odrážadle. 

Vybudovaním dopravného ihriska v priestoroch materskej školy, praktickým nácvikom 

dopravných situácií, spoznávaním dopravných značiek, ako aj stretnutím sa detí s členom 

dopravnej polície pomôžeme deťom naučiť sa správať bezpečne a byť uvedomelým 

a zodpovedným chodcom a účastníkom cestnej premávky. Úžitok z dopravného ihriska budú 

mať nielen deti, ktoré navštevujú materskú školu, ale bude navštevované aj deťmi z iných 

materských škôl (sídliska Hliny a centra mesta), a preto bude mať jeho využitie ďaleko väčší 

reálny dosah.  

Na projekte participovali dobrovoľníckou prácou rodičia a zamestnanec Kia Motors Slovakia, 

a to:  

1. podporou pri organizácii a zabezpečení besedy/stretnutia s členom dopravnej polície,  

2. účasťou na aktivitách súvisiacich s terénnou úpravou školského ihriska. 

V mesiacoch jún 2016 – august 2016 na školskom dvore bolo vybudované dopravné ihrisko. 

Po realizácií edukačných aktivít budú deti vedieť: 

 orientovať sa v dopravnom priestore materskej školy a hodnotiť vzniknuté situácie 

z hľadiska bezpečnosti, 

 osvojené poznatky a spôsobilostí o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej 

premávke v praktických činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá cestnej premávky pri chôdzi, či jazde na bicykli, kolobežke, 

 zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, 

 konfrontovať príklady z virtuálnych a reálnych dopravných situácií, 

 zvládať, ovládať, vykonávať techniku chôdze a jazdy na bicykli, kolobežkách, 

trojkolkách, 

 vykonávať základnú údržby, napr. kolobežky, bicykla, trojkolky (napr. odstránenie 

nečistôt, 

 monitorovanie stavu bŕzd, zvončeka, pneumatík, vhodné odloženie), 

 vyhodnotiť a použiť bezpečné miesto na prechod cez cestu v sprievode s dospelým. 

Zároveň deti získajú poznatky o dopravných značkách na elementárnej úrovni. 
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Škola sa zapojila aj do výzvy Nadácie Tesco, v Grantovom programe - „Vy rozhodujete, my 

pomáhame“, ktorá podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia. Škola vypracovala 

projekt „Zmyslová záhrada“ s cieľom zapájať deti do starostlivosti o bylinkovú záhradu 

a prostredníctvom zážitku rozvíjať nielen poznatky ale praktickou činnosťou i zručnosti detí. 

Zároveň upevňovať sociálne vzťahy medzi rovesníkmi. 

Uvedený projekt nezískal podporu, ale dobrovoľne zapojením pedagogických pracovníkov sa 

v auguste 2016 začali práce na vytvorení zmyslovej záhrady. 

 

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 

Rekonštrukciou skriniek v šatniach 3 tried sa priestorové podmienky zväčšili na počet detí 

v zmysle kapacity daných tried. Škola získala darom nové šatníky pre 22 detí, ktoré 

zodpovedajú hygienickým a bezpečnostným podmienkam na úschovu osobných vecí. Rodičia 

darovali škole nové kryty do jednej triedy a dvoch chodieb, čím sa zlepšil priestor na 

vykonávanie čistoty radiátorov a zväčšil sa priestor daných miestností. Priestorové podmienky 

sa zväčšili a hygienické požiadavky sa zlepšili v špeciálnej triede zabudovaním vstavanej 

skrine na lehátka a bielizeň. V ortoptickej miestnosti, kancelárií vedúcej školskej kuchyni bol 

vymenený nábytok.  

Výmenou 14 ks interiérových dverí, 4 ks dvoj dverí a 1 ks vonkajších dverí sa zlepšili 

technické a bezpečnostné podmienky miestností a budovy školy. Zriaďovateľ školy prispel 

sumou 818,65 na nákup obrázkov do synoptofora, potrebných na výkon cvičení pre deti so 

zrakovým postihnutím. Štyri nové koberce boli položené v dvoch triedach, z toho jeden 

zakúpený z rozpočtu školy a tri koberce darované od rodičov. 

Svojpomocná rekonštrukcia bola vykonaná v školskej kuchyni a jedálni. Revitalizovali sa 

staré stoly natretím nôh a výmenou stolových platní, obložil sa sokel okolo výdajných okien. 

Zakúpili sa nové stoličky pre deti, konvektomat a regály na potraviny.  

Dva hlavné vchody na budove školy boli nadstrešené a deliacou priečkou vstupu do 

budovy sa získal uzamykateľný priestor na odkladanie bicyklov pre deti a zamestnancov. 

V priebehu roka boli zakúpené didaktické pomôcky, spotrebný materiál, 3 edukačné 

programy, 1 interaktívna tabuľa s príslušenstvom a 1 notebook. Spolu škola vlastní 3 

interaktívne tabule, 5 počítačov, 2 notebooky, ktoré sa využívajú vo výchovno-vzdelávacom 

procese a zároveň pomáhajú zamestnancom pri vyhľadávaní odborných informácií. 1 

interaktívnu tabuľu s príslušenstvom má naďalej škola v prenájme počas trvania projektu 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Odborná literatúra doplnená 

v oblasti výtvarných techník a individualizácie edukačného procesu.  Doplnená bola i detská 

literatúra o nové publikácie pre  všetky vekové kategórie. 
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Získaním finančných prostriedkov na vybudovanie dopravného ihriska sa revitalizovali 

chodníky školského dvora, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti. Zakúpili sa detské bicykle, 

odrážadlá, kolobežky na naplnenie cieľov projektu. Dva drevené vonkajšie objekty boli 

demontované z dôvodu zlých bezpečných a technických podmienok.  

V školskom roku 2016/2017 sa zameriame na revitalizáciu pieskovísk a preliezok.  

 

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

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy v   roku 2015 sú rozpracované v prílohe č. 1. 

 

L) Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2015/2016 a výsledky jeho 

plnenia: 

Hlavnou víziou koncepčného zámeru rozvoja školy je i naďalej „šťastné dieťa a spokojný 

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

Zapájaním rodičov do spoločných aktivít sme otvorenou školou, ktorá prehlbuje partnerský 

vzťah s rodinou a zároveň posilňuje, obohacuje osobnosť každého dieťaťa. 

V školskom roku sme vyskúšali nové formy smerujúce k otvorenej škole. Vytvorené nové 

spolupráce s družobnými školami sa nám osvedčili a pozitívne ohlasy nás povzbudili do 

ďalšej spolupráce. Aktivity s rodinou a spolupráca s inštitúciami prispeli k šíreniu dobrého 

mena školy.  

 

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  s rešpektovaním špecifických osobitostí jednotlivých detí 

využívali denné a týždňové projekty k jednotlivých obsahovým celkom.  

Oblasti v ktorých materská škola dosiahla pozitívne výsledky: 

 vypracovanie projektov v grantových výzvach, 

 kvalifikovanosť pedagógov,  

 spolupráca s odbornými inštitúciami, 

 kooperácia školy a rodiny pri zvládaní výchovných problémov detí, 

 prezentácia školy v kultúrnej a športovej oblasti, 

 revitalizácia priestorov školy – interiéru a exteriéru. 

Oblasti, v ktorých má materská škola nedostatky: 

 nízka úroveň vytvárania portfólia pre jednotlivé deti v elektronickej podobe, 

 účasť pedagogických zamestnancov na grantových výzvach a vypracovaní projektu, 

 internetové pripojenie všetkých tried, 

 nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov. 

Opatrenia: 

 zapojenie zamestnancov do prípravy projektov na získanie grantov (v oblasti 

životného prostredia a kultúry), 

 oslovenie IT technika o predloženie ponuky na vytvorenie internetovej siete v škole. 

 

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 
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zabezpečenú primárnu starostlivosť 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 dopoludnia aj popoludní 

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 a stretnutia na triednych schôdzach 

rodičov.  

V školskom roku sme kládli dôraz na otvorenosť školy rodičom, o čom svedčí organizácia 

a účasť rodičov na aktivitách. Prostredníctvom aktívnej účasti rodiča učiteľ spoznáva 

výchovné pôsobenie na dieťa, prehlbujú a rozširujú sa spoločenské kontakty. 

Rodičia sa zúčastňovali školských a triednych aktivít: 

 

Popoludnie so starými rodičmi „Jesenný šarkan“– deti spoločnou tvorbou  z prírodných 

materiálov prejavovali primeranú a prirodzenú úctu k starým rodičom. 

Deň jablka spojený s ochutnávkou jedál zdravej výživy – ochutnávkou  jedál z jabĺk sme 

viedli  deti a rodičov ku konzumácií zdravej výživy. 

Vianočná tržnica – ocenenie tvorivosti a fantázie detí a pedagógov účasťou na burze 

produktov.  

Malí koledníci -vianočná besiedka – priblíženie zvykov a tradícií vo vianočnom pásme. 

Deň matiek - zdieľanie spoločných chvíľ rodiny, uvedomenie si dôležitosti matky v živote 

človeka. 

Deň na kolesách s ockom – aktívne zapojenie otcov do pohybových aktivít a tvorenia 

z odpadového materiálu. 

V mene kráľa Ťa pasujem za školáka – cesta do sveta rozprávok spojená s  plnením úloh 

v aktivitách, kultúrnym programom a odovzdávaním Osvedčenia o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania s účasťou rodičov a zamestnancov školy.  

Spolupráca s družobnou materskou školou 
 

Rozvíjali sa partnerské vzťahy s Materskou školou, Predmestská 27, Žilina pri vzájomných 

stretnutiach pedagogických zamestnancov a v mesiaci jún sa na školskom dvore uskutočnilo 

spoločné športové popoludnie pod názvom Olympijský deň. 

Špeciálna trieda pre deti so zrakovým znevýhodnením začala budovať spoluprácu s triedou 

Špeciálnej materskej školy pri Špeciálnej základnej škole, J. Vojtaššáka. Deti sa stretli na 

spoločných aktivitách v priestoroch materskej školy i špeciálnej materskej školy. 

Spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina 
 

Spolupráca školy so zriaďovateľom mala konštruktívny charakter. Vzhľadom na finančné 

možnosti školy zriaďovateľ poskytol škole financie na nákup: 

 obrázkov do synoptoforu pre deti so zrakovým postihnutím, 
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 piesku do pieskovísk, 

 konvektomat do školskej kuchyne, 

 výrobu prístreškov nad hlavné vchody, 

 výmenu 4 hliníkových dvoj dverí, 1 vonkajších dverí a 2 pivničných okien.  

Zriaďovateľ sa v spolupráci s vedením školy  zapojil do integrovaného regionálneho 

operačného programu IROP s cieľom zvyšovania kapacity školy a znižovania energetickej 

náročnosti budovy. 

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, 010 01 Žilina. 

Deti Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa obohatili Mikuláša deťom divadelným 

predstavením v mesiaci december.  V januári 2016 sa deti materskej školy zúčastnili na 

otvorených hodinách v prvých ročníkoch Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa, vo 

februári žiaci prvého stupňa zo Základnej školy, Lichardova 24, pod názvom – Žubrienky 

prezentovali svoju bábkarskú a divadelnú činnosť pred očami našich detí v scénkach pod 

názvami: Stretnutie zvieratiek, Opička v lese,  Vianočné stretnutie, Dáma a čert, 

V strašidelnom hoteli.  V apríli pred zápisom do základných škôl v meste Žilina si v laviciach 

školy vyskúšali rolu školáka.  
 

Spolupráca s Inštitútom zdravého vývinu  

Škola spolupracovala s Inštitútom zdravého vývinu. V septembri 2015 zamestnanci inštitútu 

uskutočnili s 32 deťmi predtesty prediktorov gramotnosti. Po spracovaní jednotlivých 

výsledkov uskutočnili individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami detí. Oboznámili 

ich s výsledkami z testovania, poukázali na silnejšie stránky dieťaťa a na slabé, ktoré bude 

potrebovať povzbudiť, stimulovať činnosťami, hrami a aktivitami. Zákonným zástupcom detí 

a pani učiteľkám boli odovzdané odporúčania, na ktorých boli názvy časopisov, uvedené 

cvičenia na cielenú činnosť v oslabených oblastiach. V  októbri psychologička Inštitútu 

zdravého vývinu poskytla Psychologický tréning pre pedagogických zamestnancov na tému: 

„Efektívny rozhovor s rodičom, alebo ako získať rodiča pre spoluprácu pri ťažkostiach 

dieťaťa“. 

V  rámci plánu spolupráce s Inštitútom zdravého vývinu sme v januári pre zákonných 

zástupcov zabezpečili prednášku „Pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.“ Pani 

psychologička informovala zákonných zástupcov  o predpokladoch dieťaťa na zvládnutie 

nárokov 1. ročníka a dostatočnom čase zvládnuť menšie nedostatky vyskytujúce sa u detí do 

zápisu. 

V marci zamestnanci Inštitútu zdravého vývinu uskutočnili posttesty prediktorov gramotnosti 

a informovali zákonných zástupcov o školskej  pripravenosti ich detí, ktorá bola na 

primeranej úrovni na vstup detí do školy. Trom deťom (z 32) bol odporučený odklad plnenia 

povinnej školskej dochádzky. 

Spolupráca v školskom roku bola prínosom pre deti navštevujúce materskú školu , ale aj pre 

všetkých podieľajúcich sa na edukácií detí. 
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Spolupráca so ZRŠ 

Aktívny a zodpovedný prístup väčšiny rodičov bol prínosom pre rozvoj školy. Nielen rodičia, 

ale i  verejnosť podporovala všetky organizované aktivity a podujatia. Triedni dôverníci a 

rodičia sa spolupodieľali na organizovaní podujatí – športových popoludní, tvorivých dielní, 

besiedok, exkurzií a  rozlúčky s predškolákmi. Participovali na procese modernizácie školy - 

zabezpečením montáže žalúzií do spálne na prízemí východného pavilónu, ktoré darovali 

škole v hodnote 214 ,-€. V čase letných prázdnin pomáhali pri čistení radiátorov, vynášaní 

starých krytov, šatníkových skriniek, lehátok a ich odvoze do zberného dvora. Zároveň škole 

darovali nové kryty, lehátka, šatňové skrinky a koberec v celkovej  hodnote 3 349,80 €. 
 

Spolupráca s oftalmológom 

V priebehu školského roka sa spolupráca s detským oftalmológom MUDr. Zelníkovou 

zlepšila. Pani doktorka vykonala 3 kontroly v priestoroch školy. Zároveň týždenne (každú 

stredu v čase od 07:30 – 10:00 hod.) špeciálny školský pedagóg navštevoval očnú ambulanciu 

v poliklinike ŽILPO s.r.o. Žilina, kde nadobúdal prax v ortoptike. Pravidelné kontroly detí, 

navštevujúcich špeciálnu triedu vykonávala MUDr. Zelníková vo svojej ambulancii. So 

zákonnými zástupcami detí, učiteľkami 2. triedy konzultovala individuálne edukačné 

programy pre deti, predpisovala oklúziu a okuliarovú korekciu. V budúcnosti by sme 

očakávali intenzívnejšiu spoluprácu zo strany  oftalmológa a minimálne 5 kontrolných 

návštev materskej školy. Vzhľadom k tomu, že špeciálna trieda pre deti so zrakovým 

znevýhodnením je jediná v okrese, spoluprácu by sme chceli rozšíriť aj o preventívny 

program.  

 


