
                                         Materská škola, Čajakova 4, Žilina 

1 
 

 

Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina za školský rok 2016/2017 

 

 

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 

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. 2016. 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. 

 

3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017 

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 3 krát (z toho v starom zložení 1 krát 

a 2-krát po voľbách za pedagogických zamestnancov). V septembri sa konali voľby do rady 

školy (ďalej len „RŠ“)  za pedagogických zamestnancov po tom, čo v auguste rozviazala 

pracovný pomer členka a zároveň podpredsedkyňa RŠ p. Krajčušková a v septembri po 

dlhodobej PN požiadala o ukončenie členstva za pedagogických zamestnancov p. 

Kubovichová. V tajnom hlasovaní si pedagogickí zamestnanci zvolili za členov p. Tichú a p. 

Šujanskú. Obe získali po 5 hlasov. Volilo 9 prítomných zamestnancov.  

Na zasadnutiach členovia RŠ prerokovali Školský vzdelávací program „So sovičkou za 

poznaním“, Dodatok č. 1 k školskému poriadku materskej školy, schvaľovali Správu o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016, 

oboznámili sa s podmienkami školy a počtom detí prijatých do bežných tried a špeciálnej 

triedy. Na októbrovom zasadnutí členovia  prerokovali a následne schválili plán zasadnutí RŠ 

http://www.mshliny4.zanet.sk/
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na rok 2017. Zároveň si zvolili podpredsedu RŠ – pani Šujanskú Katarínu. Na aprílovom 

zasadnutí RŠ sa vyjadrili k rozpočtu školy na rok 2017 a oboznámili sa s hospodárením školy 

za predchádzajúci rok 2016. Členovia RŠ vyjadrili podporu s revitalizáciou školského dvora 

a odporučili výboru združenia rodičov pri materskej škole nákup herných prvkov zo získania 

2 % daní. S počtom prijatých žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zápisnom období sa 

členovia RŠ oboznámili na augustovom zasadnutí.  

Účasť členov na zasadnutiach bola pravidelná. Aktuálne problémy boli riešené na 

požadovanej úrovni. 

 

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

1. Ing. Miloš Kašuba predseda zákonný zástupca 

2. Katarína Šujanská 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. Katarína Tichá člen pedagogický zamestnanec 

7. Ing. Eva Švaňová člen nepedagogický zamestnanec 

8. Ing. Martin Kapitulík člen zástupca zriaďovateľa 

9. Miroslav Kolenčiak člen zástupca zriaďovateľa 

 

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 2015/2016. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 5-krát. 

 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. 

 Návrhmi na revidovanie školského vzdelávacieho programu „So sovičkou za 

poznaním“ 

 Prípravou aktivít a organizáciou podľa plánu práce na školský rok 2016/2017. 

 Hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovaním a využívaním inovatívnych 

foriem práce, otázkami kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 Návrhmi aktivít na školský rok 2017/2018. 

 Bezpečnosťou detí a ochranou zdravia pri úraze. 

 Informáciami zo vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania 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. 

 Narušenou komunikačnou schopnosťou  detí predškolského veku. 

Prínos pedagogickej rady v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 participácia samostatných a uvádzajúcich pedagogických zamestnancov pri 

odovzdávaní skúseností začínajúcim pedagogickým zamestnancom 
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4.2 Činnosť metodického združenia  

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

Vedúcou MZ v školskom roku 2016/2017 bola poverená Adriana Živná. 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou: 

 prezentáciou ukončených vzdelávacích  programov – Metódy a formy práce 

podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v edukačnom procese materskej 

školy a Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede, 

 zaslaním pripomienok pedagogických zamestnancov na revidovanie tém obsahových  

celkov Školského vzdelávacieho programu „So sovičkou za poznaním“ po aplikácií 

v priebehu školského roka, 

Prínos metodického združenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 metodické materiály k témam školského vzdelávacieho programu, 

 zapracované návrhy na zmenu tém školského vzdelávacieho programu. 

 

B)  Údaje o počte detí 

 

  Stav k 15.09.2016   Stav k 31.08.2017 

      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 ročné 16     1 1. trieda 3 ročné 16     1 

2. trieda 3-6 ročné 10 5  2   2. trieda 3-6 ročné 10 5  2    

3. trieda 

4-4,5 

ročné 19     0 3. trieda 

4- 4,5 

ročné 19     0 

4. trieda 

4.5-6 

ročné 19  12  3 1 4. trieda 

4,5-6 

ročné 18 11 3 1 

5. trieda 5-6 ročné 19  11 0 2 5. trieda 5-6 ročné 20  12  0  2 

Spolu   83 28 5 3  Spolu    83 28  5  3 

 

V druhom polroku školského roka 2016/2017 1 dieťa, ktorého rodina bola v hmotnej núdzi 

poberali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.  

 

Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2017 začali plniť povinnú školskú dochádzku a na 

 ZŠ: 

 

Škola Počet detí 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina 8 

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 1 

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3, Žilina 6 

Základná škola, Jarná 20, Žilina 2 

Základná škola, Martinská 3325, Žilina 1 

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 2 

Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1,  010 08 Žilina 2 
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Základná škola s materskou školou, Gaštanova 56, 010 07 Žilina 1 

Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka 1 

Spolu: 24 

 

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 pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho 

programu s názvom „So sovičkou za poznaním“. Je spracovaný podľa požiadaviek školského 

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

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. ktorý schválilo MŠVVaŠ SR 

dňa 6.júla 2016.  Jeho súčasťou je Vzdelávací program pre deti a žiakov so zrakovým 

postihnutím. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na plnenie cieľov materskej školy 

stanovených v školskom vzdelávacom programe, aby dieťa: 

 poznávalo, objavovalo okolie, prírodu a zaujalo ochranárske postoje smerujúce k 

zachovaniu života na Zemi, 

 uplatňovalo zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, 

 dokázalo spolunažívať a rešpektovať deti s postihnutím, 

 so zrakovým postihnutím po absolvovaní predprimárneho vzdelávania bolo pripravené 

zvládnuť situácie v bežnom živote, 

 vnímalo  pohybové a športové aktivity ako súčasť zdravého životného štýlu a aktívne 

sa na nich zúčastňovalo, 

 rozvíjalo tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a originalitu, hľadalo rozmanitosť v 

riešení, 

 rozvíjať komplexné komunikačné schopnosti- v materinskom jazyku i v oblasti 

oboznamovania sa s anglickým jazykom. 

 

Z analýz výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 z jednotlivých tried je 

potrebné vo vzdelávacích oblastiach :  

Jazyk a komunikácia 

 Poskytovať deťom dostatočný priestor k verbálnemu vyjadreniu svojich pocitov, 

myšlienok, názorov a zážitkov. 

 Spolupracovať s rodinou detí s problémami reči a individuálnymi rozhovormi ich 

nabádať k nadviazaniu spolupráce s logopédom. 

 Individuálnym prístupom rozvíjať grafomotorickú gramotnosť. 

Matematika a práca s informáciami 

 Zadávať  problémové úlohy tak, aby sa deti cvičili rôznych spôsoboch riešenia 

a zdôvodňovania postupov. 

 Zaraďovať aktivity spojené s bádaním a objavovaním a spájať nové objavovanie 

s pozitívnou emóciou. 

 Zamerať pozornosť na hru s geometrickými tvarmi a útvarmi(tangram, puzzle). 
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Človek a príroda 

 Rozširovať zmysluplné poznávanie detí, reagovať na ich podnety ,prijímať názory 

a informácie z iných zdrojov. 

 Naďalej uskutočňovať aktivity s ukážkou práce so psami, dravcami a s lesníkmi. 

Človek a spoločnosť 

 Zaraďovať  prosociálne aktivity aj do iných vzdelávacích oblastí. 

 Posilniť schopnosť spolupráce medzi deťmi. 

 Podporovať hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí. 

Človek a svet práce 

 Vytvárať prostredie pre praktickú realizáciu rôznych pracovných zručností. 

 Zaraďovať aktivity na využívanie modelovacích hmôt. 

 Ciele vzdelávacích aktivít formulovať zrozumiteľne, na úrovni poznania a skúseností 

detí. 

Umenie a kultúra 

 Využívať hudbu a výtvarný prejav ako terapeutický účinok pre psychickú vyrovnanosť 

a pohodu dieťaťa. 

 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. 

 podporovať vyjadrovanie zážitkov kresbou, maľbou vhodnými aktivitami, zvýšiť 

frekvenciu používania maľby u detí. 

 Rozvíjať elementárne grafomotorické zručnosti s cieľom uľahčiť začiatočné osvojovanie 

písania v 1. ročníku ZŠ. 

Zdravie a pohyb 

 Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne 

vývinové osobitosti. 

 Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových aktivít 

smerujúcich k prevencii detskej obezity. 

 Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných. 

 

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     
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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 

Mgr. Lenka Tornaryová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Labajová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Barbora Absolonová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Tichá Úplné stredné odborné vzdelanie 

Adriana Živná Úplné stredné odborné vzdelanie 

Zuzana Šujanská - Melišová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Šujanská Úplné stredné odborné vzdelanie 

Antónia Dolinová 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 triedny učiteľ 

Adriana Živná učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou 

triedny učiteľ 

uvádzajúci 

pedagogický 

zamestnanec 

Barbora Absolonová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Katarína Tichá učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou 

uvádzajúci 

pedagogický 

zamestnanec 

Antónia Dolinová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Zuzana Šujanská - Melišová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Katarína Šujanská učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Katarína Labajová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Mgr. Lenka Tornaryová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 
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F) Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2016/2017 

 

Druh 

vzdelávania Názov  vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začalo 

Vzdelávanie 

pokračuje 

Vzdelávanie 

ukončené 

funkčné 

Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického a vedúceho 

odborného zamestnanca 1 0 1 0 

funkčné 

inovačné Inovácie v riadení materskej školy 1 1 0 1 

aktualizačné 

Metódy a formy práce podporujúce 

rozvoj myslenia a kreativity žiako 
v škole v  1 1 0 1 

aktualizačné 

Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v 

triede 1 1 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 mestských kolách 

a na  celoslovenskom kole, zúčastnili sa na kultúrnych aktivít v rámci mesta. 

Vo februári 2017 sa v Dunajskej Strede  uskutočnil XVIII. ročník Medzinárodnej súťaže 

výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod názvom  Žitnoostrovské pastelky 2017. Do 

súťaže boli zaslané práce detí z 2.triedy Rastislava Fojtíka,  Emílie Vrabcovej,   Ľudmily 

Chmulíkovej. 

V tom istom mesiaci sa uskutočnilo okresné kolo XXXII. ročníka celoslovenskej výtvarnej 

súťaže Vesmír očami detí. Súťaže sa zúčastnili práce detí zo 4. triedy Juraja Urbana,  Emy 

Vancákovej,  Karin Majerovej, Matúša Závodského, Michala Filipa a Michala Černického 

z 5. triedy. Práca Michala Filipa bola porotou ocenená a vybratá do celoslovenského kola, 

kde získal v 1. kategórií špeciálne ocenenie. 

Do XX. ročníka  celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí s názvom Svet okolo nás boli 

zaslané práce detí  2.triedy Emílie Vrabcovej,   Ľudmily Chmulíkovej, Rastislava Fojtíka, 

práce detí 4.triedy Karin Majerovej, Emy Vancákovej, Michala Filipa a z 5. triedy Tamary 

Duckovej  a Alici Figuli.  

V rámci regiónu – mesta Žilina sa práce detí výtvarného krúžku zaslali do súťaže   „ Žilina – 

Moje mesto“ a Poznaj svoje mesto“  téma - Kostoly. Ocenené boli:  Emília Vrabcová z 2. 

triedy získala 1. miesto, Juraj Urban zo 4. triedy získal 2. miesto, Karin Majerová a Matúš 

Závodský tiež zo 4. triedy získali špeciálne ocenenie za kolektívnu prácu,  a  Michal 

Černický z 5. triedy získal 3. miesto. 

V mesiaci jún SPV región Žilina uskutočnila Regionálnu výtvarnú súťaž detí materských škôl 

zameranú na tradície a zvyky jarného obdobia s názvom „Kamarátka Klnka“. Do súťaže boli 

zaslané práce detí 2.triedy Ľudmily Chmulíkovej a  Emílie Vrabcovej.   Ocenenie – 3. miesto 

v kategórií 5 – 6 ročných detí získala Emília Vrabcová. 

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 07. júna 2017  zúčastnili 

Alica Baránková (1. trieda), Petra Páchniková (3. trieda). 

08. júna 2017 v speve sa súťaže zúčastnili Emília Vrabcová (2. trieda) a Chiara Mária 

Chudinová (5. trieda). Ocenenie 1. miesto získala Chiara Mária Chudinová 
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H) Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

V školskom roku 2016/2017 sa škola nezapojila do grantových programov a projektov. 

Pedagogickí zamestnanci vypracovali a s deťmi uskutočnili edukačné projekty. 

V rámci zdravej výživy sa škola  zapojila do dvoch projektov: 

Názov 

projektu 

Termín začatia  

realizácie projektu  

Termín ukončenia 

realizácie projektu  
Cieľ 

Školské ovocie Október 2016 Máj 2017 

•zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí 

predškolského a školského veku •zmeniť 

stravovacie návyky u detí už v rannom školskom 

veku •znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí 

•podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť 

o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia 

a zeleniny 

Školské mlieko September 2016 Jún 2017 

Európsky školský mliečny program vyzýva deti, 

aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali 

vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu 

úlohu podporovaním rozvoja správnych 

stravovacích a výživových návykov 

 

Zapojením detí do Európskeho školského mliečneho programu sme sa snažili o to, aby 

deti konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň projekt zohráva 

vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, 

ktoré vydržia po celý život. Prostredníctvom Európskeho školského mliečneho programu 

poskytuje Európska únia dotácie pre školy a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť 

svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky. 

Počas školského roka 2016/2017 mali deti možnosť prostredníctvom projektu Školské ovocie 

pochutnať si na čerstvom ovocí a zelenine alebo piť šťavu z čerstvého ovocia 

 

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 školy spĺňajú kapacitu stanovenú v zmysle právnych predpisov. 

Získaním finančných prostriedkov  z 2 % daní sa čiastočne prispelo na revitalizáciu 

školskej záhrady – zakúpenie pružinových hojdačiek, vahadlovej hojdačky. Ostatné hrové 

prvky boli škole darované od združenia rodičov – domček a lavičky, Brigádnickou činnosťou 

zamestnancov a rodičov sa upravili dopadové plochy pod hrovými prvkami. Vo voľnom čase 

pedagogickí zamestnanci esteticky dotvorili a náterom obnovili priestor na výsadbu kvetov 
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v školskej záhrade, spolu s rodičmi vytvorili spoločenskú hru „Človeče nehnevaj sa“.  Dve 

rodiny revitalizovali pieskoviská, zároveň škola darom získala dva slnečníky na ochranu pred 

slnečným žiarením počas horúcich dní na pieskoviská.  Škola zakúpila hračky na hry 

v piesku. 

 Výmenou dvoch stolov a stoličiek sa v špeciálnej triede zväčšil priestor pre pohyb 

a orientáciu detí.  

Do školskej  kuchyne bol zakúpený profesionálny strúhač na zeleninu so sadou nožov, 

hrnce a drobný kuchynský inventár.  

V priebehu roka boli zakúpené didaktické pomôcky a spotrebný materiál pre 

uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. Škola zakúpila ozvučovaciu 

techniku, ktorá je využívaná na aktivity v spolupráci s rodinou a inštitúciami podieľajúcimi sa 

na výchove a vzdelávaní detí. Odborná literatúra bola doplnená o publikácie venované sa 

hrám v oblasti zrakového, sluchového vnímania, pravo-ľavej orientácie a hry s bábkou.  

Zakúpená bola i detská literatúra pre  všetky vekové kategórie. 

 

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

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy v   roku 2016 sú rozpracované v prílohe č. 1. 

 

L) Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2016/2017 a výsledky jeho 

plnenia: 

Hlavnou víziou koncepčného zámeru rozvoja školy bolo podporovať u detí  taký spôsob 

životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového 

systému podľa všeobecných  morálnych zásad spolužitia. Vštepovali sme  deťom základy 

zdravého životného štýlu vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, 

toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody.  Ponúkali sme 

deťom možnosti, ktorými nadobúdali primárne zručnosti na zachovávanie a ochranu 

vlastného fyzického zdravia i zdravia iných prostredníctvom dostatočného pohybu na 

čerstvom vzduchu v bezpečnom prostredí a stravovaním podporujúcim zdravie.  

 

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 edukačných projektov, 

 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 – exteriéru, 

 získanie darov od sponzorov, 

 zabezpečenie internetu do celej budovy školy. 

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, 

 nezáujem niektorých zamestnancov o dianie v škole. 
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Opatrenia: 

 prihlásenie zamestnancov do prípravy projektov na získanie grantov, 

 motivovať zamestnancov o dianie a aktívnu účasť na zviditeľňovaní a skrášľovaní 

prostredia  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 starostlivosť dentálnej hygieny. Pitný režim v triedach bol 

zabezpečený čajom v termoskách s pohármi pre každé dieťa, poprípade deti majú voľný 

prístup k pitnej vode. 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 – spolupráca s rodinou bola, je a vždy bude aktuálna. Rodičov 

vťahujeme do diania školy rôznymi aktivitami, ktoré škola uskutočňuje na celoškolskej alebo 

triednej úrovni. Ponúkame nielen aktivity, ale aj odborné poradenstvo pri výchove 

a vzdelávaní detí. V priebehu školského roka boli zákonní zástupcovia informovaní o 

aktuálnych problémoch a aktivitách prostredníctvom spoločných stretnutí, oznamov, 

individuálnych rozhovorov a tiež na webovej stránke školy.  

Rodičia darovali nové herné prvky do školskej záhrady, združenie rodičov pri materskej škole 

zakúpilo obrubníky a textilnú fóliu pod štrk a zúčastnili sa dvoch zorganizovaných brigád 

s občerstvením, ktoré bolo pripravené z finančnej zbierky.  

 

V školskom roku sa rodiny zúčastňovali školských a triednych aktivít: 

 

Popoludnie so starými rodičmi „Vitamíny a dobroty z babičkinej - dedkovej záhrady a 

kuchyne“– spoločným vystúpením deti prejavili primeranú a prirodzenú úctu k starým 

rodičom. Starí rodičia zároveň prípravou ovocných a zeleninových pokrmov pre deti 

poukázali na význam konzumácie zdravých jedál. 

Malí koledníci -vianočná akadémia – pani učiteľky s deťmi priblížili zvyky a tradície 

vianočného obdobia. 

Deň matiek – prostredníctvom tvorivých činností a krátkeho kultúrneho programu pani 

učiteľky pootvorili triedy a matky mali možnosť nahliadnuť na aktivity, ktoré sú bežnou 

súčasťou edukačného procesu.  

Cesta za pokladom s pirátom Jednoočkom – plavba s pirátom Jednoočkom spojená s  

plnením úloh v aktivitách, krátkym kultúrnym programom a odovzdávaním Osvedčenia o 

absolvovaní predprimárneho vzdelávania s účasťou rodičov a zamestnancov školy.  

Spolupráca s družobnou materskou školou 
 

Pokračovali sme a naďalej rozvíjali  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. 



                                         Materská škola, Čajakova 4, Žilina 

11 
 

Špeciálna trieda pre deti so zrakovým znevýhodnením pokračovala v spolupráci s triedou 

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

spoločných aktivitách v priestoroch materskej školy v mesiacoch november a máj. 

Spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina 
 

Zriaďovateľ sa v spolupráci s vedením školy  zapojil do 2. výzvy integrovaného regionálneho 

operačného programu IROP s cieľom zvyšovania kapacity školy a znižovania energetickej 

náročnosti budovy. Projekt bol vybratý a v roku 2018 sa má začať s nadstavbou budovy 

o jednu triedu a zvýšením kapacity o 23 detí. V rámci nadstavby bude potrebné riešiť 

havarijný stav elektroinštalácie budovy a terasy. 

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. 

Žiaci prvého ročníka zo Základnej školy, Lichardova 24 si zmerali svoju fyzickú kondíciu 

s deťmi predškolského veku v zimnej olympiáde, ktorú usporiadala materská škola 

v priestoroch školského dvora v januári 2017. Vedenie školy na triednom stretnutí rodičov, 

zákonných zástupcov detí predškolského veku oboznámilo prítomných  s profiláciou školy, 

ponukou aktivít pre prvákov a ponúklo informácie o zápise do 1. ročníka. Pred samotným 

zápisom deti materskej školy boli na návšteve v prvých ročníkoch na Základnej škole, 

Lichardova 24 a na Cirkevnej základnej škole  Romualda Zaymusa.  
 

Spolupráca s Inštitútom zdravého vývinu  

Škola spolupracovala už druhý rok s Inštitútom zdravého vývinu. V októbri 2016 zamestnanci 

inštitútu uskutočnili s 20 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.  

Vo februári pani psychologička z Inštitútu zdravého vývinu poskytla Psychologický tréning 

pre pedagogických zamestnancov na tému: „Rodič – partner pri výchove a vzdelávaní 

dieťaťa“. 

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

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

psychologička podrobne rozoberala školskú pripravenosť a školskú zrelosť dieťaťa pred 

vstupom do školy. V apríli 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.  

Spolupráca s knižnicou  

V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline  sa počas roka snažíme podporovať detskú rannú, 

či predčitateľskú gramotnosť. Je dôležité dnešné deti naučiť, že  knihy sú súčasťou nášho 

pretechnizovaného sveta a napomáhajú im rozvíjať obrazotvornosť a kreativitu. Krajskú 

knižnicu navštevovali počas celého školského roka deti zo všetkých tried. Zoznámili sa s  

novými knižkami a službami, ktoré poskytuje knižnica (možnosť zarezervovať si knihu, 
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čítanie v literárnom parčíku, vrátenie kníh ho knižného boxu). Deti sa zúčastňovali tvorivých 

dielní, kde okrem hádaní správneho názvu rozprávky z vypočutého textu a hudby: z 

večerníčkov a filmových rozprávok, lepili, strihali a dokresľovali postavičky z rozprávok,  

riešili rozprávkové pexeso, spoznávali  rozprávky podľa obrázkov a ilustrácií.  

 

Spolupráca so ZRŠ 

V priebehu roka rodičia pomáhali nielen materiálne na jednotlivých triedach, ale hlavne pri 

revitalizácií školského dvora: osadenie pneumatík, čistenie a natieranie starých lavičiek, práce 

spojené s úpravou terénu pod hernými prvkami a zabezpečením revitalizácie pieskovísk. 
 

Spolupráca s oftalmológom 

V priebehu školského roka pokračovala spolupráca s detským oftalmológom MUDr. 

Zelníkovou. Pani doktorka vykonala 2 kontroly v priestoroch školy. Druhý rok 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 a MUDr. 

Strnadová vo svojich ambulanciách. So zákonnými zástupcami detí, učiteľkami 2. triedy 

konzultovali individuálne edukačné programy pre deti, predpisovali oklúziu a okuliarovú 

korekciu.  

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska nám v novembri poskytla pre deti diagnostické 

screeningové vyšetrenie zraku, ktoré u 4 detí identifikovalo refrakčné poruchy zraku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 30.08.2017                                                                     Mgr. Mária Mihálková 

                                                                                                           riaditeľka školy 

 


