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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina za školský rok 2017/2018 

 

 

A) Základné údaje o materskej škole 

 

1. Identifikačné údaje: 

Názov školy: Materská škola, Čajakova 4, Žillina 

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:                         Marta Koledová 

 

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 2017/2018 

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 4 krát. Členovia rady školy boli na 

zasadnutí na konci augusta  oboznámení s novým školským poriadkom školy a s Dodatkom 

č.1 k Školskému vzdelávaciemu programu „So sovičkou za poznaním“. Zároveň sa 

oboznámili s podmienkami školy k novému školskému roku 2017/2018, počtom detí prijatých 

do bežných tried, špeciálnej triedy a zároveň sa informovali o stave nadstavby budovy školy. 

Po augustovom zasadnutí si prevádzkoví zamestnanci z piatich navrhnutých kandidátov 

tajným hlasovaním zvolili nového člena rady školy (ďalej len „RŠ“) po tom, čo v auguste 

rozviazala pracovný pomer členka RŠ Ing. Švaňová Eva.  Na plenárnom stretnutí rodičov dňa 

13.09.2017 sa konali doplňujúce voľby do RŠ za rodičov z dôvodu ukončenia vzdelávania 

detí Ing. Kašubu. Zo štyroch navrhnutých  kandidátov, ktorí sa predstavili rodičom na 

stretnutí si  v tajnom hlasovaní zákonných zástupcov zvolili Pavla Bobuľu za člena RŠ. 

Hlasovalo 47 rodičov. P. Bobuľa získal 30 platných hlasov.  

http://www.mshliny4.zanet.sk/


                                         Materská škola, Čajakova 4, Žilina 

2 
 

Na októbrovom zasadnutí si  členovia RŠ volili predsedu, schvaľovali Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, boli oboznámení 

s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2018 riaditeľkou školy. Na marcovom zasadnutí 

členovia RŠ prerokovali a následne schválili plán zasadnutí RŠ na rok 2018 predložený  

predsedom RŠ Ing, Petrom Machlicom. Predseda RŠ členom prečítal výročnú správu rady 

školy za rok 2017, riaditeľka školy prítomných oboznámila s  hospodárením školy za rok 

2017. Riaditeľka školy sa poďakovala za výbornú spoluprácu a pomoc členom RŠ, účasť na 

brigádach. S počtom prijatých žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zápisnom období sa 

členovia RŠ oboznámili na májovom zasadnutí RŠ. Zároveň sa informovali o stave nadstavby 

školy a riešenie havárie terasy a elektroinštalácie. Riaditeľka školy členov informovala 

o zaslaní listu zriaďovateľovi, v ktorom upozorňuje na technický stav terasy a zlý stav 

elektroinštalácie. Členovia RŠ v prípade neriešenia žiadosti zriaďovateľom napíšu list vedeniu 

mesta. 

Účasť členov zákonných zástupcov, členov za pedagógov a prevádzkových zamestnancov na 

zasadnutiach bola pravidelná. Zástupcovia zriaďovateľa sa zúčastňovali na zasadnutiach  2 

krát.Aktuálne problémy boli riešené na požadovanej úrovni. 

 

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

1. Ing. Peter Machlica predseda zákonný zástupca 

2. Katarína Šujanská podpredseda pedagogický zamestnanec 

3. Ing.Barbora Bujačková  člen zákonný zástupca 

4. Pavol Bobuľa člen zákonný zástupca 

5. Mgr. Ľubica Zacharová člen zákonný zástupca 

6. Katarína Tichá člen pedagogický zamestnanec 

7. Andrea Surovčíková 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 2016/2017. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 5-krát. 

 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Prerokovaním  dokumentov školy k začiatku školského roka 2017/2018. 

 Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017. 

 Analýzami zrealizovaných aktivít, prípravou a oboznámením s novými. 

 Vyhodnotením pedagogických zamestnancov v školskom roku 2016/2017.  

 Prípravou aktivít a organizáciou podľa plánu práce na školský rok 2017/2018. 

 Hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovaním a využívaním inovatívnych 

foriem práce, otázkami kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 Oboznámením s výsledkami depistáže predškolákov - prediktory gramotnosti. 
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 Návrhmi aktivít na školský rok 2018/2019, pokynmi k odovzdaniu triednej 

dokumentácie v závere školského roka. 

 Informáciami zo vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 

2017/2018. 

 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: 

 Dobrá informovanosť všetkých pedagogických zamestnancov o dianí v škole 

a v jednotlivých triedach. Potrebné informácie pomáhajú pedagógom lepšie spoznávať 

triedne kolektívy. Pri zastupovaní dokážu byť flexibilní a vhodne reagovať. 

  

4.2 Činnosť metodického združenia  

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

Vedúcou MZ v školskom roku 2017/2018 bola poverená Katarína Tichá. Všetky členky 

pracovali  zodpovedne a kvalitne podľa vopred schváleného plánu. 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou: 

 prezentáciou ukončených vzdelávacích  programov – Environmentálna výchova ako 

prierezová téma v materskej škole; Evička nám ochorela; Interaktívna tabuľa 

v edukačnom procese materskej školy, Revízia vzdelávacej oblasti „Jazyk 

a komunikácia v materskej škole“, Revízia vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s 

informáciami a Revízia vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“. 

 analýzou najčastejších problémov vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 prezentáciou nových kníh a publikácií. 

Prínos metodického združenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 na jednotlivé triedy poskytnutý súbor prezentácií pre prácu na interaktívnej tabuli, 

 informácie k využívaniu materiálu z projektu „Evička nám ochorela“ a zapracovaniu 

na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov počas celého školského roka, 

 získanie podkladov z jednotlivých vzdelávaní na spracovanie edukačných projektov, 

 zakúpenie odbornej a detskej literatúry. 
 

B)  Údaje o počte detí 

 

  Stav k 15.09.2017   Stav k 31.08.2018 

      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 19     1 1. trieda 3 ročné 19     1 

2. trieda 3-6 ročné 10 3  1   2. trieda 3-6 ročné 10 3  1    

3. trieda 

3,5 -4,5 

ročné 16     1 3. trieda 

3,5- 4,5 

ročné 16     1 

4. trieda 

4.5-6 

ročné 20  13  0 1 4. trieda 

4,5-6 

ročné 20 13 0 1 

5. trieda 

5-6,5 

ročné 19  19 4 1 5. trieda 

5-6,5 

ročné 19  19  4  1 

Spolu   84 35 5 4  Spolu    84 35  5  4 
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V  školskom roku 2017/2018 ani jedna rodina nebola v hmotnej núdzi – nik nepoberal dotáciu 

na podporu výchovy k stravovacím návykom.  

Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2018 začali plniť povinnú školskú dochádzku  na 

ZŠ: 

 

Škola Počet detí 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina 10 

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 4 

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 1 

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

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

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina 1 

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 1 

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 3 

Základná škola, Limbova 30, Žilina 1 

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina 1 

Spolu: 33 

 

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 od školského roka 2016/2017 podľa 

Školského vzdelávacieho programu s názvom „So sovičkou za poznaním“. Od septembra 

2017 bol vypracovaný Dodatok č.1, v ktorom boli zapracované  zmeny týkajúce sa spôsobu 

a podmienok ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získaní vzdelaní. K 

zmene došlo aj pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnej triede pre deti so 

zrakovým postihnutím, kde pedagogickí zamestnanci od školského roka 2017/2018 využívajú  

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, 

ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. 

mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola naďalej 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, 
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 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. 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu sú rozdelené do troch obsahových celkov: 

jeseň, zima, jar – leto, v ktorých sa pri dosahovaní cieľov, výkonových štandárd využívalo 

v značnej miere zážitkové učenie, interaktívno - projektové metódy. Častejšie sa využívali 

heuristické metódy, deťom bol poskytnutý priestor na sebarealizáciu, naďalej sa venovala 

zvýšená pozornosť komunikačným kompetenciám a rozvíjaniu predčitateľskej gramotnosti 

detí.  

 

Z analýz výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 vo vzdelávacích 

oblastiach v jednotlivých  vekových kategóriach vyplývajú:  

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Veková kategória  3 – 4 ročných detí: 

Deti komunikujú rady a bez problémov s rovesníkmi aj s dospelými. Majú záujem o 

literatúru, divadlo, básne , rozprávky. Radi sa učia básne. 

Naďalej treba upevňovať pravidlá dialógu, pretože si deti skáču do reči, zlepšila sa rytmika 

slov, výslovnosť a grafomotorické zručnosti. Oproti začiatku školského roka majú 

rozšírenejšiu slovnú zásobu. 

Pozitíva: 

 spontánne nadväzujú rečový kontakt s  deťmi i dospelými,  

 primeraným spôsobom vedia vyjadriť svoje potreby, želania, 

 prejavujú záujem o čítanie, viac dievčatá ako chlapci, 

 ľahko a rýchlo si zapamätávajú text básne, 

 niekoľko deti samostatne dokáže rozprávať  príbeh na základe ilustrácií, stručne 

reprodukovať prečítaný text, 

 dokážu odpovedať na otázky súvisiace s textom. 

Negatíva: 

 deti majú problém prispôsobiť hlasitosť prejavu k situácii, 

 niektoré deti hlavne chlapci nedodržiavajú základné pravidlá dialógu i keď ich 

poznajú, prekrikujú sa, 

 často nepočúvajú s porozumením, 

 detí majú problém s výslovnosťou niektorých hlások a hláskových skupín, 

 u šiestich detí pretrváva problém nesprávneho úchopu grafického materiálu, nesprávny 

tlak na podložku, nesprávne sedenie a držanie tela.  
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Veková kategória 5 – 6 ročných detí: 

Predčitateľskú gramotnosť sme rozvíjali návštevami mestskej knižnice, hrami s písmenami, 

grafickým napodobňovaním, vyhľadávaním informácií v encyklopédiách, detských knihách,  

rozvíjali plynulosť reči, slovnú  zásobu, súvislé a gramaticky správne vyjadrovanie sa 

rôznymi sluchovými hrami, prerozprávaním vypočutej rozprávky, tvorením krátkych 

príbehov podľa obrázkov.  

Deti vedia sformulovať otázku, vedia  adekvátne odpovedať. Vedia tvoriť zovšeobecnenia 

a nadradené pojmy, antonymá, synonymá , poznajú a vedia vymyslieť homonymá. Rečový 

prejav väčšiny detí po obsahovej i formálnej stránke zodpovedá kritériám bežnej konverzácie, 

dokonca sa vedia vzájomne opraviť pri gramatických chybách alebo nárečových výrazoch. 

Deti  si pamätajú kratšie texty básničiek, zvládli aj prózu pri príprave na recitačnú súťaž. 

Pozitíva: 

 pomerne rýchlo sa učili básne, riekanky a vedia si ich uchovať v pamäti 

 získali zručnosti v grafomotorike, 

 poznajú väčšinu písmen abecedy, vedia sa podpísať, 

 správe pomenovať prvé a posledné písmeno v slove,  

 rozdeliť slová na hlásky. 

Negatíva: 

 niektoré deti samostatne nedokážu prerozprávať príbehy, rozprávky, potrebujú doplňujúce 

otázky, 

 niektoré deti majú doteraz zlé držanie pastelky, prítlak na podložku. 

 niektoré deti aj napriek návštevám logopedickej poradne majú nesprávnu výslovnosť. 

 

Odporúčania 

 zaraďovať vo zvýšenej miere rolové hry zamerané na regulovanie hlasitosti prejavu, 

 motivovať a dôsledne dbať na dodržiavanie pravidiel dialógu /neskákať do reči, 

neprekrikovať sa/, 

 pri čítaní príbehu priebežne kontrolovať porozumenie prostredníctvom otázok,  

 častejšie zaraďovať do VVČ rôzne hry so slovami,  

 zaraďovať častejšie aktivity zamerané na grafomotorické zručnosti, spolupracovať 

s rodičmi.  

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Veková kategória  3 – 4 ročných detí: 

Deti vedia počítať čísla po rade od 1 do 10, 15, 20. Počítanie sme neustále opakovali pri 

odchode z pobytu vonku. Mali možnosť manipulovať s predmetmi, pridávať, odoberať, dávať 

spolu a rozdeľovať. Oboznamovali sa s plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi. 

Vedia rozlíšiť tvary – štvorec, trojuholník, kruh, niektoré aj obdĺžnik aj ich pomenovať. V 

podoblasti logika sme poskytli deťom možnosti na riešenie pravdivých a nepravdivých 

tvrdení, vytváranie skupín a ich triedenie, čím sa u detí zlepšilo logické myslenie. 

V podoblasti práca s informáciami sme využívali digitálne pomôcky a hračky, ktoré má naša 

materská škola k dispozícii napr. BEE BOT, interaktívna tabuľa, mikrofón. 
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Pozitíva: 

 vymenujú čísla od 1 do 10,   

 v skupine tvarov identifikujú /aj hmatom/ kruh, štvorec, trojuholník, 

 väčšina detí dokáže programovať digitálnu hračku Bee Bot, 

 vedia rozhodnúť, či daný predmet má určité vlastnosti, vybrať zo skupiny predmetov, 

 predmet podľa daných vlastností, roztriediť predmety, vytvárať dvojice a skupiny,    

 predmetov podľa určených vlastností.  

Negatíva:  

 majú problém určiť, kde je viac, menej rovnako bez určovania počtu prvkov /najmä, 

ak sú rozdiely + - 1 prvok/, ako aj bez zistenia počtu prvkov rozdeliť skupinu na 2 – 3 

skupiny s rovnakým počtom predmetov,  

 niekoľko detí nedokáže nakresliť GT hlavne trojuholník 
 

Veková kategória  5 – 6 ročných detí: 

Rozvíjali základy matematických  zručností, matematické a logické myslenie, chápanie čísel 

a jednoduchých operácií s nimi. Všetky aktivity sme organizovali hravou formou, 

manipulovaním s rôznymi predmetmi, porovnávaním, dostatkom podnetov počas dňa, 

samostatným riešením matematických úloh v edukačných programoch  (Výlety šaša Tomáša, 

Veselá lienka, Bee-Bot,...)formou rôznych hier, i spoločenských a súťaží. Niektoré deti majú 

problém s pravo-ľavou orientáciou, najmä pri rýchlom rozhodovaní i pri stolovaní. 

Pozitíva: 

 vedia rozlíšiť viac, menej, rovnako, rozlíšiť a usporiadať predmety podľa veľkosti (5 

prvkov), triediť, čo do skupiny nepatrí a vytvárať skupiny podľa 2 -3 kritérií,  

 pomenujú malý, veľký, väčší, vyšší, najväčší, najvyšší ,najmenší, 

 vedia napočítať do 25 ( počet detí v triede) v správnom poradí, 

 chápu počet do 10, chápu o jedno viac ( menej),   

 pri práci s Bee Bot sa  naučili pohybovať v štvorcovej sieti, vedia naprogramovať 

robotickú  hračku na 1 -4 kroky, 

 zvládli skladanie tvaru  z niekoľkých častí podľa predlohy ( tangram, puzzle), 

 vedia priradiť a pomenovať odtiene farieb. 

 zvládli orientáciu v priestore i na ploche, chápu pojmy : v prostriedku, prostredný, 

hneď za, hneď pred, väčšina vie rozlíšiť vpravo a vľavo na vlastnom tele (aj keď ešte 

nemajú potrebnú istotu),  

 vedia pracovať podľa inštrukcií s použitím 2 kritérií ( vpravo hore). 

Negatíva:  

 individuálne majú problém s pomenovaním trojuholníka,  

 pretrváva problém s pravo-ľavou orientáciou. 

 

Odporúčania 

 zamerať pozornosť na hru s farbami a  geometrickými tvarmi,  

 osvojovať matematické pojmy pomocou manipulácie s konkrétnymi predmetmi vo svojom 

okolí, ktoré môžu spočítavať, porovnávať, triediť, 
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 venovať zvýšenú pozornosť deťom, u ktorých sa prejavujú nedostatky s pravo-ľavou 

orientáciou. 

 

ČLOVEK A PRÍRODA 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 

Detí rozlišovali živú a neživú prírodu, pozorovateľné zmeny v prírode a zmeny ročných 

období. 

Prejavovali záujem o všetky súčasti tejto oblasti. Boli veľmi všímavé, rady pozorovali 

prírodu. Počasie  zaznamenávali do týždňového kalendára. 

Pozitíva: 

 vedia vymenovať  a charakterizovať ročné obdobia,  

 vedia identifikovať prvky počasia, 

 rozpoznajú a pomenujú základné pozorovateľné i niektoré vnútorné časti ľudského 

tela , 

 rozpoznajú rôzne druhy ovocia i zeleniny, 

 poznajú niektoré liečivé rastliny a ich použitie pri ochorení. 

Negatíva:  

 problém majú s rozpoznávaním a pomenovaním hospodárskych zvierat a ich mláďat,  

 niekoľko jedincov nevie rozlíšiť záhradné kvety od lúčnych. 
 

Veková kategória 5 – 6 ročných detí 

V tejto oblasti deti získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, o človeku, neživej prírode 

a prírodných javoch. Sledovali a vnímali klíčenie, rast fazule až po plod- opisovali podmienky 

zabezpečenia klíčenia, identifikovali rôznorodosť živočíšnej ríše, pozorovali motýle od 

húsenice cez zakuklenie sa a motýľa – vedeli opísať tento cyklus vývoja, mali predstavy o 

fungovaní svojho tela, vedeli, kde sa v prírode nachádza voda a aj to, že Zem je súčasťou 

vesmíru. Na rôznych pokusoch mali deti možnosť overiť si prítomnosť vzduchu, jeho význam 

pre život človeka, rastlín a živočíchov. Návštevou sokoliarov sa oboznámili s rôznymi druhmi 

dravcov.  

Pozitíva: 

 vedia charakterizovať jednotlivé ročné obdobia, 

 prakticky uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu, 

 deti majú k prírode kladný vzťah – aj vďaka blízkosti parkov pri škole a ich návštev, 

 veľmi dobrá úroveň poznatkov. 

 

Odporúčania 

 pri menších deťoch zaraďovať  aktivity na odstránenie problému s rozpoznávaním 

a pomenovaním hospodárskych zvierat a ich mláďat /puzzle, hádanky, dokresľovanie, 

priraďovanie, riešenie úloh v edukačných programoch..../  

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

a informácie z iných zdrojov vytvárať prostredie pre praktickú realizáciu rôznych 

pracovných zručností. 
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ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 

Počas hier a hrových činností sa deti učili sebahodnoteniu, kritickému mysleniu, komunikácii 

s dodržiavaním pravidiel dialógu, ohľaduplnosti a porozumeniu. Deti  poznajú nepísané 

spoločenské pravidlá v triede, vedia ich dodržiavať. Vedia rozprávať o sebe, o svojej rodine, o 

svojich pocitoch. Vedia, ako sa majú správať na chodníku, na priechode cez cestu, vedia 

kráčať vo dvojici v zástupe na prechádzke mimo areál MŠ. U pár jednotlivcov pretrváva 

problém dohovoriť sa v skupine na spoločnej činnosti. 

Pozitíva: 

 vymenujú členov svojej rodiny, poznajú krstné mená rodičov, pomenujú členov   

domácnosti a najbližšej rodiny, 

 vedia sa orientovať v čase dňa, týždňa, ročného obdobia 

 vedia, že čas sa meria hodinami a vedia, v ktorom čase ideme do jedálne, cvičiť i kedy 

oddychujeme a ideme domov, poznajú svoj vek 

 dokážu nadviazať adekvátny sociálny kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými,  

 dokážu identifikovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, vedia vyjadriť svoje 

pocity zo zážitku z vypočutej rozprávky, 

 aktívne sa zúčastňovali osláv a sviatkov, rozumeli ich podstate. 

Negatíva: 

 niektoré deti majú problémy so spoluprácou v skupinovej činnosti,  

 niekoľko jednotlivcov žaluje, rieši problémy iných a za iných, nevedia počúvať, 

škriepia sa, skáču do reči učiteľke, iným deťom, prekrikujú sa. 
 

Veková kategória 5 – 6 ročných detí: 

Hlavným cieľom v tejto oblasti bolo získať základy o blízkom spoločenskom prostredí, v jeho 

časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Deti sme viedli k vhodnému 

správaniu sa v materskej škole, doma či v spoločnosti. Naučili sa správne používať pojmy 

včera, dnes, zajtra, dni v týždni, mesiace, ktoré sa učili pri zaznamenávaní do kalendára 

počasia. Dopravnú výchovu si prakticky osvojovali vychádzkami  po meste. 

Deti vedia poprosiť a poďakovať bez vyzvania, teoreticky rozlišujú vhodné a nevhodné 

správanie, ale i tak dochádza ku konfliktom, hádkam, najmä medzi chlapcami.   

V druhom polroku sa deti výrazne zmenili, začali viac rozlišovať hru a úlohu, povinnosť, 

ochotne pracovali v vzdelávacích aktivitách a vytrvalo pracovali aj niekoľko dní na dokončení  

práce. Pri udržiavaní poriadku v osobných veciach sú medzi deťmi značné rozdiely, čo súvisí 

aj s výchovou v rodine, väčšinou však potrebovali podporu a dohľad učiteliek. Deti preukázali 

samostatnosť pri plnení rôznych úloh  v individuálnych činnostiach, vedeli odovzdať odkaz, 

dodržiavali pravidlá hier, prijímali rolu po vzájomnej dohode. 

Pozitíva: 

 dokážu nadviazať adekvátny sociálny kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými, 

väčšina sa dokáže správať podľa spoločenských pravidiel a noriem, byť ohľaduplní, zvoliť 

vhodný pozdrav,  
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 identifikujú pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, vedia vyjadriť svoje pocity zo zážitku 

z vypočutej rozprávky, väčšina dokáže vypočuť iných, rozlíšiť vhodné a nevhodné 

správanie,  

 chápu nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, dokážu dodržiavať základné 

pravidlá správania sa chodcov v cestnej premávke, poznajú niektoré dopravné značky 

týkajúce sa chodcov,  

 dokážu vymenovať dni v týždni, poznajú charakteristické znaky ročných období,   

Odporúčania 

 správne formulovať požiadavky, pohotovo reagovať na vzniknutú situáciu, neustále mať na 

zreteli individuálne problémy niektorých detí zaraďovať aktivity – fiktívne situácie zamerané 

na rozvíjanie schopnosti dohodnúť sa na kompromisoch, ospravedlniť sa, 

 poskytovať možnosť dostatočného priestoru na hry, ktoré si deti samé vymyslia, zorganizujú 

a určia pravidlá, podporovať iniciatívu a tvorivosť detí.  

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí:  

Rozvíjali sme základné zručností u detí - zvládať úkony bežného dňa a zručností pri 

používaní nástrojov v bežnom živote. Deti sa oboznámili s materiálmi a nástrojmi/náradím: 

používať nožnice, štetce, lepidlo, podľa pokynov dodržiavať bezpečnosť pri práci. 

Radosť prejavili z pokusov a experimentov (topenie snehu, ľadu, pokusy s farbami). 

Rozlišovali, pomenovali a napodobňovali rôzne pracovné profesie. 

Pozitíva: 

 zvládajú prácu s rôznymi predmetmi dennej potreby,  

 rozpoznajú rôzne prírodné materiály,  

 dokážu z lega, z magnetických a iných skladačiek tvoriť predmety podľa 

predlohy,i fantázie, dobre chápu technický náčrt (hlavne chlapci), 

 poznajú pracovnú náplň niekoľkých profesií ( lekár, šofér, učiteľ, policajt, hasič, 

kuchár). 

Negatíva:  

 problém majú deti so skladaním papiera, s prevliekaním šnúrok. 
 

Veková kategória 5 – 6 ročných detí: 

Obsah tejto vzdelávacej oblasti bol zameraný na spoznávanie materiálov a ich vlastností, 

konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie.  

Spoznávali vlastnosti materiálov radi konštruovali so stavebnicami, najmä s legom, kde 

samostatne skladali podľa návodu lego kariet.  

Spoznávali tradičné remeslá v témach o profesiách a tradíciách z regiónu. 

Deti zážitkovým učením - exkurziou u hasičov získavali vedomosti  o ich pracovnej profesii.  

Časť detí doteraz nevie zaviazať šnúrky, rodičia preferujú obuv na suchý zips.  

Pozitíva: 

 poznajú základnú pracovnú náplň vybraných profesií,  
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 správne si zvolia a využívajú potrebné náradie pri hrách a činnostiach,  

 dokážu z magnetických skladačiek a z lego tvoriť predmety,  

 dokážu manipulovať s drobným materiálom,  

 dokážu vytvoriť jednoduchý výrobok a pomenovať jeho účel,  

 vedia opísať postup zhotovenia niektorých výrobkov. 

Negatíva:  

 stály problém so zaviazaním šnúrok. 

 

Odporúčania 

 vytvárať priestor a pripravovať aktivity na skladanie, modelovanie, 

 rozvíjať drobné svalstvo rúk pri prevliekaní šnúrok a viazaní mašličiek, zaraďovať aktivity na 

využívanie modelovacích hmôt, 

 zdokonaľovať senzomotorickú a najmä vizuomotorickú kontrolu. 

 

UMENIE A KULTÚRA 

Veková kategórria 3 - 4 ročných detí: 
 

Hudobná výchova 

Vedia spievať veku primerané piesne aj s klavírom, varhanmi aj s doprovodom Orffových 

nástrojov. 

Prejavujú veľkú radosť z hudobných činností. Radi počúvajú spev piesní učiteľkou. Snažia sa 

ovládať silu hlasu pri speve. 

Pozitíva 

 spevácke návyky primerané veku, rady sa učia piesne, dlho si ich pamätajú, 

 zvládajú správne rytmizovanie riekaniek v 2/4 aj 3/4takte,  

 majú radosť z počúvania piesní a skladieb, dokážu vyjadriť zážitky z počúvanej piesne 

verbálne, pohybom,  

 poznajú detské rytmické nástroje aj hru na nich. 

Výtvarná výchova 
 

Postupne sa rozvíjajú v kresbe, maľbe, zdokonaľujú držanie výtvarných nástrojov. Vedia 

vypĺňať vyznačenú plochu obrázka kresbou, či maľbou. Rady sa zapájali do výtvarných 

činností, kde vedeli uplatniť svoju fantáziu, predstavivosť. Hravo experimentovali farbami. 

V cielenom rozvoji grafomotorických zručností sme venovali zvýšenú pozornosť správnemu 

držaniu a tlaku grafického materiálu a správnej polohe tela. 

Pozitíva: 

 poznajú základné aj odvodené farby,  

 zvládli rôzne techniky maľovania a kresby, 

 veku primerané zručnosti s výtvarným nástrojom  a materiálom. 
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Negatíva: 

 nedostatky v osvojení návykov držania maliarskeho nástroja, používania farieb 

a udržiavania čistoty vo farbách u jednotlivcov, 

 niektoré deti majú problémy s vystrihovaním obrázkov a lepením /nevedia správne 

držať, 

 nožnice a strihať, pri lepení používajú málo alebo veľa lepidla/, 

 slabšia úroveň kresby u chlapcov. 
 

Veková skupina  5 – 6 ročných detí: 
 

Hudobná výchova 

V hudobnej výchove sme u detí utvárali pozitívny vzťah k hudbe, dôraz sme kládli na 

spevácke návyky – držanie tela, dýchanie, intonáciu, rytmus. Deti ovládajú primerané 

množstvo detských a ľudových piesní, hudobno-pohybových hier, učili sme ich používať a 

poznať detské rytmické a melodické nástroje.  

Pozitíva: 

 dokážu spievať intonačne čisto,  

 rady spievajú a pohybom vyjadrujú rytmus, tempo a melódiu, 

 tri deti navštevovali hudobný krúžok v ZUŠ – gitara, husle, spev. 
 

Výtvarná výchova 
 

Vo výtvarnej výchove sme pracovali s rôznymi materiálmi. Využívali sme rôzne výtvarné 

techniky. Pri modelovaní sme dbali na precvičenie prstového svalstva. V porovnaní so 

začiatkom školského roka sa zvýšila úroveň v kresbe, vzťah ku kresleniu si získali i menej 

zručné deti vďaka kamarátom, ktorí radi kreslia. V kreslení celkovo sú výrazné rozdiely 

medzi chlapcami a dievčatami, ale väčšina detí zvládla ľudskú postavu so všetkými 

podstatnými detailmi.  

Pozitíva: 

 väčšina detí dokáže samostatne vyjadriť svoje predstavy o svete výtvarnými 

prostriedkami,  

 väčšina detí zvláda kreslenie postáv ľudí a zvierat, dokážu opísať obsah kresby.  

Negatíva: 

 u chlapcov pretrváva nesprávne držanie  grafického materiálu. 

 

Odporúčania 

 zaraďovať hneď od začiatku školského roka viac aktivít zameraných na strihanie,  

 výraznejšie motivovať k výtvarným a pracovným aktivitám, povzbudzovať k činnosti,  

 apelovať viac na rodičov, aby spolupracovali s učiteľkou a jednotne pristupovali  

 k odstraňovaniu problémov – nesprávneho návyku držania grafického materiálu 

 viesť deti k väčšej samostatnosti.  
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ZDRAVIE A POHYB 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 

Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier sme deťom pomáhali osvojiť 

si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov aj za pomoci náradia a 

náčinia. Zaraďovali sme pohybové hry zamerané na zmeny polôh a postojov, rozvíjajúce 

reakčnú a orientačnú schopnosť. 

Hudobno-pohybové hry boli zamerané na osvojenie rytmizácie hrou na telo a na vyjadrovanie 

hudobného rytmu pri chôdzi alebo behu. 

Pozitíva: 

 majú osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti,  

 nadobudli veku primerané poznatky o význame pohybu pre svoje zdravie, 

 prejavovali túžbu pohybovať sa, 

 deti sú primerane pohybovo zdatné, v pohybových aktivitách aktívne. 

Negatíva: 

 niektoré deti majú nesprávne držanie tela v sede. 
 

Veková skupina 5 – 6 ročných detí: 

Deťom sme poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom 

vhodných telesných cvičení sme ich viedli  k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových 

pohybových schopností a zručností. Dokážu zaujať postoj podľa telovýchovnej terminológie. 

Predškoláci už zvládajú  hygienu a sebaobslužné činnosti. Pohybové zručnosti sme rozvíjali a 

upevňovali na ranných cvičeniach, na pobytoch vonku, kde využívali preliezačky, 

horolezeckú stenu, pyramídu.  Svoje pohybové schopnosti si precvičili aj v tenisovom klube 

či rôznymi súťažami na detskom olympijskom dni či športovom dopoludní. 

Pozitíva:  

 dokážu vysvetliť dôležitosť pohybu pre zdravie človeka, majú osvojené základné 

hygienické návyky, sebaobslužné činnosti majú deti zvládnuté, sú samostatné,  

 väčšina deti vie vykonať základné polohy a postoje podľa pokynov, ovláda správnu 

techniku chôdze, behu, skok znožmo, cez prekážku, rôzne techniky lezenia, plazenia 

a podliezania. 

Negatíva: 

 pretrváva problém s používaním príboru u pár jedincov. 

 

Odporúčania 

 zaraďovať cvičenia a aktivity zamerané na správne držanie tela,  

 poskytnúť deťom dostatočný priestor na cvičenie a pohybové aktivity, 

  individuálne pristupovať k deťom s problémom hrubej motoriky a s problémami 

v stravovaní. 
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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 

Zdravotná sestra ortoptistka 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. Monika Káziková Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Mgr. Lenka Tornaryová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Mgr. Mariana Dzirbíková Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Labajová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Eva Janíková Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Tichá Úplné stredné odborné vzdelanie 

Zlatica Hazdová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Diana Majcherová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Šujanská Úplné stredné odborné vzdelanie 

Blanka Šimčeková 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 

Mgr. Lenka Tornaryová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec  

Mgr. Monika Káziková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec  

Mgr. Mariana Dzirbíková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ  

Eva Janíková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

začínajúci pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Katarína Tichá učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou triedny učiteľ 
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Zlatica Hazdová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Blanka Šimčeková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Katarína Šujanská učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Katarína Labajová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Diana Majcherová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

 

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

2017/2018 

 

Druh 

vzdelávania Názov  vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začalo 

Vzdelávanie 

pokračuje 

Vzdelávanie 

ukončené 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 

matematika a práca s informáciami 6 6 0 6 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania:  Vzdelávacia oblasť 

Jazyk a komunikácia 4 4 0 4 

aktualizačné 

Environmentálna výchova ako 

prierezová téma v MŠ 1 1 0 1 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 

Človek a príroda 3 3 0 3 

aktualizačné 

Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet 4 4 0 4 

aktualizačné Dieťa a hudba -Pohyb a hra 3 3 0 3 

aktualizačné 

Interaktívna tabuľa vo výchovno-

vzdelávacej činnosti materskej 

školy 1 1 0 1 

aktualizačné 

Aplikácia výskumne ladenej 

koncepcie do praxe 2 2 0 2 

aktualizačné 

Integrácia digitálnych technológií 

do predškolského kurikula 1 1 0 1 

aktualizačné 

Didaktické možnosti využívania 

učebnej pomôcky-

autokorektívnych kariet 

vpredprimárnom vzdelávaní v 

materskej škole 2 2 0 2 

aktualizačné 
prípravné 

atestačné 

Prípravné atestačné vzdelávanie na 
prvú atestáciu učiteľov 

predprimárneho  vzdelávania 1 1 0 1 

 

G) Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 

Škola každoročne organizuje aktivity spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého 

charakteru.  
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Deti prezentovali školu na verejnosti účasťou vo výtvarných súťažiach na mestských kolách 

a na  celoslovenskom kole, predškoláci sa zúčastnili  športového dňa detí v rámci mestských 

materských škôl v mesiaci máj. 

V novembri CVČ Kuzmányho v Žiline v spolupráci s mestom uskutočnili výtvarnú súťaž 

„Dary Zeme“. Našu školu reprezentovalo 8 prác detí z 2.,4. a 5. triedy. 

V tom istom mesiaci sa v Bánovciach nad Bebravou (v Materskej škole Primulka) uskutočnila 

výstava výtvarných prác pod názvom „Otvor oči a snívaj svoj sen“. Do súťaže sa zapája 

špeciálna trieda a deti integrované v bežných triedach z dôvodu, že súťaž je určená pre  deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súťaže sa zúčastnilo 6 prác. 

Do XXI. ročníka  celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí s názvom „Svet okolo nás“ boli 

zaslané práce detí  2.triedy Karin F. a Patrícia M., Dávid B. 

V mesiaci jún SPV región Žilina uskutočnila 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaži v 

projekte „Rozprávkový kolovrátok 2018“ zameranej na slovenské ľudové rozprávky. Do 

súťaže boli zaslané 2 práce detí. Patrícia M. , ktorá získala 1.miesto v kategórií 4 –5 ročných 

detí. 

Do 3. ročníka detskej výtvarnej súťaže ,,Rozprávočka moja naj 2018“ s medzinárodnou 

účasťou v Prešove bola zaslaná práca Karin F. 

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 06. júna 2018  zúčastnila 

Karin F. V speve sa súťaže  dňa 07. júna 2018 zúčastnili Magdalénka K. a Terezka V.  
 

H) Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

V školskom roku 2017/2018 sa škola nezapojila do grantových programov a projektov. 

Pedagogickí zamestnanci uskutočnili s deťmi edukačné projekty a vypracovali nové projekty: 

Zitka Obezitka, Práva dieťaťa uplatňované v aktivitách školy. Aj v tomto roku sme si 

navzájom s novými dramatizáciami rozprávok spríjemňovali 5 dopoludní v rámci projektu 

„Deti deťom“. 

V rámci zdravej výživy sa škola  zapojila do dvoch projektov: 

Názov 

projektu 

Termín začatia  

realizácie projektu  
Termín ukončenia 

realizácie projektu  
Cieľ 

Školské 

ovocie 
Október 2017 Máj 2018 

•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 2017 Jún 2018 

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

svojim žiakom/deťom vybrané mlieko a mliečne výrobky. 

Počas školského roka 2017/2018 mali deti možnosť prostredníctvom projektu Školské ovocie 

pochutnať si na čerstvom ovocí a 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. 

V priebehu každého  školského roka  sa snažíme zlepšiť podmienky pre deti 

a zamestnancov školy. Počas školského roka sa nám podarilo  v triede na prízemí vymeniť 

šatňové skrinky s lavičkami vyrobené na mieru a s krytom na radiátor Do kancelárie bol 

zakúpený nábytok a stoličky.  

Na školskom dvore okolo oboch veľkých pieskovísk nám rodina sponzorsky vybudovala 

chodníky z kociek. V závere školského roka a v prvý júlový týždeň sme brigádnickou 

činnosťou zamestnancov a rodičov odstránili hrdzu z polovice oplotenia areálu školského 

dvora a zároveň sa plot ošetril dvoma nátermi farby. Dorobila sa dopadová plocha pod 

domčekom a zabetónovaním pneumatík a dvoch lavičiek pribudol na školskom dvore nový 

herný prvok – loď.   

Do školskej  kuchyne bola zakúpená škrabka, chladnička,  hrnce a drobný kuchynský 

inventár. Do ortoptickej miestnosti bol zakúpený z 2% daní nový prístroj  - zvukový trenažér 

LA -1 určený  pre deti so zrakovým postihnutím. Zakúpené boli nové koberce do  dvoch tried  

a ortoptickej miestnosti. Vstupné haly boli doplnené o čistiace zóny. 

V priebehu roka boli priebežne zakúpené didaktické pomôcky, CD s prezentáciami a Lego 

plánikmi a  spotrebný materiál pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. 

Škola zakúpila tričká pre deti s označením, ktoré využívame pri účasti detí na súťažiach, 

exkurziách. Zakúpené boli nové plachty a uteráky pre každé dieťa. 

 Odborná literatúra bola doplnená o publikácie na rozvoj školskej zrelosti u detí v 

predprimárnom vzdelávaní, praktickými námetmi a návodmi na prácu s deťmi  k téme 

sviatky, tradície, bádateľské aktivity a jedna publikácia sa venuje diagnostike detí. 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 2017 sú rozpracované v prílohe č. 1. 

 

L) Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2017/2018 a výsledky jeho 

plnenia: 
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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 – interiér, exteriér, 

 účasť zamestnancov na aktivitách v škole, 

 zanietenosť pedagógov pre prácu, 

 získanie darov od sponzorov. 

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, 

 

Opatrenia: 

 prihlásenie zamestnancov do prípravy projektov na získanie grantov. 

 

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 aktivity a odborné poradenstvo pri výchove a vzdelávaní detí. V 

priebehu školského roka boli zákonní zástupcovia informovaní o aktuálnych problémoch a 
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aktivitách prostredníctvom spoločných stretnutí, oznamov, individuálnych rozhovorov a tiež 

na webovej stránke školy.  

Rodičia sa zúčastňovali brigád pri úprave školského dvora, obnove náteru plota a pri vynášaní 

starého inventára z budovy školy.  

 

V školskom roku sa rodiny zúčastňovali školských a triednych aktivít: 
 

Popoludnie so starými rodičmi – deti dramatizáciou známej rozprávky privítali medzi sebou 

starých rodičov. Odmenou im bolo prečítanie rozprávky ústami starých mám a spoločné 

chvíle pri vyfarbovaní omaľovánok z rozprávok.  

Zemiakový deň – pri prekonávaní prekážok rodičia spolu s deťmi prejavili pohybové 

schopnosti a spoznali všestranné využitie jednoduchej plodiny z regiónu, v ktorom žijú. 

Zároveň mali možnosť ochutnať zdravé jedlá z tejto plodiny. 

Škôlka mení svoje šaty - aktívne zapojenie rodičov a detí do výzdoby interiéru materskej 

školy.  

Malí koledníci - vianočná akadémia – spoločné zdieľanie emócií počas programu a po 

vystúpení detí na triedach. 

Deň matiek – kultúrnym programom a darčekom si deti uctili pre najkrajší sviatok svojej 

mamy.  

Deň otcov a kolobežka moja kamarátka – súťaživé popoludnie detí a ich oteckov  na 

dopravnom ihrisku.  Príjemné chvíle spojené s plnením úloh a disciplín na stanoviskách 

jednotlivých tried.  

Putovanie s indiánmi  – súťažné dopoludnie medzi indiánskymi kmeňmi vystriedal krátky 

kultúrny program spojený so slávnostným odovzdávaním Osvedčenia o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania s účasťou rodičov a zamestnancov školy. Po skončení oficiálnej 

časti si na školskom dvore mali možnosť súťaže zabsolvovať aj rodičia. V sprievode svojich 

detí. 

Spolupráca s družobnou materskou školou 
 

Pokračovali sme a naďalej rozvíjali  partnerské vzťahy s Materskou školou, Predmestská 27, 

Žilina pri vzájomných stretnutiach pedagogických zamestnancov. Pani učiteľky našej 

materskej školy pripravili pre všetkých športové dopoludnie, na ktorom si deti rozvíjali a 

upevnili pohybové zručnosti. Kognitívne schopnosti a znalosti o meste Žilina si deti upevnili 

v mini kvíze na návšteve Materskej školy, Predmestská 27, Žilina.  

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 
 

Škola v roku 2018 nemala v rozpočte financie od zriaďovateľa na účelový výdavok vzhľadom 

na  nadstavbu budovy školy v rámci projektu integrovaného regionálneho operačného 

programu IROP s cieľom zvyšovania kapacity školy a znižovania energetickej náročnosti 
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budovy. Z dôvodu neprihlásenia sa do výzvy sa rekonštrukcia nekonala a havarijný stav 

elektroinštalácie a terasy nateraz je v štádiu riešenia.  

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. 

Žiaci prvého ročníka zo Základnej školy, Lichardova 24 si v mesiaci január v rámci aktivity 

Snehuľky a snehuľkovia – v  tvorivých dielňach z odpadového materiálu zhotovili snehové 

vločky zo spodkov PET – fliaš. Na školskom dvore si zasúťažili v hádzaní snehových gulí na 

terč snehuliaka a tvorivosť uplatnili pri maľovaní farbami do snehu.. Vedenie školy na 

marcovom 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 zápisom sa deti zúčastnili na otvorených hodinách v 

prvých ročníkoch a zároveň mali možnosť navštíviť bývalých kamarátov z materskej školy 

navštevujúci základnú školu. 

 

Spolupráca s Inštitútom zdravého vývinu  

Tretí rok vzájomnej spolupráce s Inštitútom zdravého vývinu sa zameral na odhaľovanie 

silných a slabých stránok dieťaťa predškolského veku. Zákonní zástupcovia 30 predškolákov 

prihlásili na testovanie prediktorov gramotnosti. S výsledkami boli spokojní nielen rodičia, ale 

i pedagógovia školy. Odborníci odporučili z 30 detí odklad len 2 deťom vzhľadom na 

nerovnomerný vývoj. Vo februári pani psychologička z Inštitútu zdravého vývinu poskytla 

Psychologický tréning pre pedagogických zamestnancov na tému: „Predchádzanie 

a zvládanie agresivity.“ V mesiacoch november až január pani logopedička uskutočnila 

Individuálny screening detí s cieľom zistiť rečové a komunikačné schopností 3-5 ročných. 

Screening sa uskutočnil u 10 prihlásených detí 1. a 3. triedy. 

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

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

psychologička informovala zákonných zástupcov  o predpokladoch dieťaťa na zvládnutie 

nárokov 1. ročníka.  
 

Spolupráca s knižnicou  

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

či predčitateľskú gramotnosť. Vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v blízkosti a máme dobrú 

spoluprácu knižnica nám vypracovala program návštev nadväzujúci na témy Školského 

vzdelávacieho programu „So sovičkou za poznaním“.  

Témy:  

1. Kamarátstvo 

2. Jeseň 

3. Moje telo 

4. Zima 

5. Vesmír 

6. Ekológia 

7. Zvieratká a ich mláďatká 

8. Cyklus vody 

9. Od semienka k rastlinke 

10. Naše mesto - Žilina pre najmenších 
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Každá trieda sa mesačne zúčastňovala aktivít, počas ktorých  deti získavali prvé praktické 

skúseností budúcich čitateľov zábavnou formou, súťažami a hrami.  
 

Spolupráca so ZRŠ 

V priebehu roka rodičia brigádnicky vypomáhali pri prácach na úprave školského dvora: 

osadenie pneumatík, brúsenie, čistenie a natieranie časti plota a pri prácach spojených s 

úpravou terénu okolo plota, odstránením a vývozom poškodených lavičiek. 
 

Spolupráca s oftalmológom 

V priebehu školského roka pokračovala spolupráca s detským oftalmológom MUDr. 

Zelníkovou. Pani doktorka vykonala 2 kontroly v priestoroch školy. 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 Žiline 28.08.2018                                                                     Mgr. Mária Mihálková 

                                                                                                           riaditeľka školy 

 


