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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina za školský rok 2018/2019 

 

 

A) Základné údaje o materskej škole 

 

1. Identifikačné údaje: 

Názov školy: Materská škola, Čajakova 4A, Žillina 

Adresa školy: Čajakova 4A, 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 4A 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 2018/2019 

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 4 krát.  

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala:  

 Dodatok č.1 k Školskému poriadku materskej školy,  

 výhľadová koncepcia,  

 oboznámenie s novými členmi delegovaných zriaďovateľom, 

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

za školský rok 2017/2018,  

 aktuálne informácie o finančnom a materiálnom zabezpečení materskej školy, 

 rekonštrukcia materskej školy, 

 príprava, podklady k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa MŠ,  

http://www.mshliny4.zanet.sk/
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 výberové konanie na funkciu riaditeľa. 

 

Rada školy bola na zasadnutiach priebežne informovaná o strategických cieľoch a plánoch  

ďalšieho nasmerovania a rozvoja školy, ako aj hlavných úlohách a činnostiach v spolupráci s  

rodičmi vyplývajúcich z Plánu práce na daný školský rok. 

 

Účasť členov rady školy na zasadnutiach bola pravidelná. 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. Mgr. Zuzana Balogová člen zástupca zriaďovateľa 

9. Mgr. Marek Richter, PhD. 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 

2017/2018. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady  - je zložená z 11 členov pedagogického kolektívu. Je poradným 

orgánom riaditeľa školy, má poradnú úlohu, kompetencie a funkcie. 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 5-krát. 

 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Prerokovaním  dokumentov školy k začiatku školského roka 2018/2019. 

 Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 Analýzami zrealizovaných aktivít, prípravou a oboznámením s novými. 

 Vyhodnotením pedagogických zamestnancov v školskom roku 2017/2018.  

 Prípravou aktivít a organizáciou podľa plánu práce na školský rok 2018/2019. 

 Hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovaním a využívaním inovatívnych 

foriem práce, otázkami kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 Oboznámením s výsledkami depistáže predškolákov - prediktory gramotnosti. 

 Stravovaním detí v materskej škole – informácie z odborného článku verzus prax v 

našej škole. 

 Integrácia a spolupráca s rodinou – názory odborníkov v časopise Informatórium. 

 Návrhmi aktivít na školský rok 2019/2020 pokynmi k odovzdaniu triednej 

dokumentácie v závere školského roka. 
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 Informáciami zo vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 

2018/2019. 

 Spoluprácou s radou školy, 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: 

Spájala zodpovednosť riaditeľky MŠ so skupinovým poradenstvom ostatných 

pedagogických zamestnancov. 

  

4.2 Činnosť metodického združenia  - metodické združenie má vypracovaný Štatút, ktorý 

upravuje postavenie, poslanie , funkcie, práva a povinnosti všetkých – členov pedagogických 

zamestnancov.  

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

Vedúcou MZ v školskom roku 2018/2019 bola poverená Katarína Tichá. Všetky členky 

pracovali  zodpovedne a kvalitne podľa vopred schváleného plánu. 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou: 

 prezentáciou ukončeného kontinuálneho vzdelávania Dieťa a hudba – Pohyb a hra, 
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole“, Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako príprava na konvenčné čítanie  s porozumením u detí predškolského 

veku a žiakov prvého ročníka základnej školy“, Prírodovedné a technické vzdelávanie v 

materskej škole“, „ Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v 

edukačnom procese“ „ Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania : Vzdelávacia 

oblasť Umenie a kultúra – časť výtvarná výchova“ 

 praktickou ukážkou z projektu Slovenského červeného kríža „ Evička nám ochorela“, 

 analýzou  výchovno-vzdelávacích problémov v jednotlivých triedach, 

 praktickou ukážkou výtvarných pomôcok a prezentáciou výtvarných techník, 

 praktické ukážky zo seminárov Grafomotorika, Kamišibai – divadlo, Zimné variácie – 

využitie hudobných piesní a príprava tancov, Drôtikovanie, tvorba autokorekívnych 

kariet, 

 prezentáciou nových kníh.. 

Prínos metodického združenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 na jednotlivé triedy poskytnuté odporúčania vhodné pri integrácií deti so zrakovým 

postihnutím, návrhy aktivít na uskutočňovanie pleoptických cvičení pri práci 

s integrovanými deťmi so zrakovým postihnutím, 

 získanie praktických rád a ukážok od kolegýň  zo vzdelávaní a seminárov, 

 prehľad o novo zakúpených pomôckach a práci s nimi, 

 zakúpenie odbornej a detskej literatúry. 

Vedúca metodického združenia koordinovala pedagogických zamestnancov vo výchovno-

vzdelávacom procese, vykonávala poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu 

výchovy a vzdelávania, zodpovedala za činnosť MZ, vykonávala technicko-administratívne a 

organizačné činnosti súvisiace s prípravou zasadania MZ. 
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B)  Údaje o počte detí 

 

  Stav k 15.09.2018   Stav k 31.08.2019 

      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     0 1. trieda 3 ročné 19     1 

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

3. trieda 

3,5 -4,5 

ročné 19     1 3. trieda 

3,5- 4,5 

ročné 19     1 

4. trieda 

3,5 - 4.5 

ročné 15     0 4. trieda 

4,5-6 

ročné 15 

 

0 0 

5. trieda 

5-6,5 

ročné 19  16 1 2 5. trieda 

5-6,5 

ročné 19    16 1  2 

Spolu   82 19 1 3  Spolu    82 19  1  4 

 

V  školskom roku 2018/2019 ani jedna rodina nebola v hmotnej núdzi – nik nepoberal dotáciu 

na podporu výchovy k stravovacím návykom.  

Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2019 začali plniť povinnú školskú dochádzku  na ZŠ: 

 

Škola Počet detí 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina 8 

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 1 

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3, Žilina 1 

Základná škola, Martinská 3325, Žilina 2 

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 1 

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

Základná škola s materskou školou, Hôrky, 010 04 1 

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina 1 

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 1 

Spolu: 18 

 

C) Stupeň vzdelania absolvovaním vzdelávacieho programu 

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

materskej škole dieťa získa predprimárne vzdelanie. 

Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo 

vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v 

základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 
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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, 

 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.  

Snahou celého kolektívu MŠ bolo , aby sa deti v materskej škole cítili dobre, bezpečne, radi 

do nej chodili, získali potrebné návyky, zručnosti, poznatky a aby rodičia spokojne odchádzali 

do práce. 

Pedagógovia podporovali komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovali a motivovali 

rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability a prihliadali na sociokultúrne a 

socioekonomické zázemie dieťaťa. 

U detí sa rozvíjali komunikačné, matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a 

techniky, digitálne kompetencie, kompetencie učiť sa , riešiť problémy, tvorivo a kriticky 

myslieť, sociálne a personálné, občianské, pracovné kompetencie. 

Z analýz výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 vo vzdelávacích 

oblastiach v jednotlivých  vekových kategóriach vyplývajú:  
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Veková kategória  3 – 4 ročných detí: 

Pozitíva: 

 prejavovali veľký záujem  o knihy, nielen rozprávky, dokázali prejaviť pri čítaní aj 

emócie, ak boli v texte neznáme slová, dožadovali sa ich vysvetlenia, 

 prejavovali záujem o slovné hry – rýmy, protiklady, zdrobneniny, 

 dokázali  pomerne rýchlo sa naučiť text básne i uchovať dlhšie v pamäti, 

 návštevou logopéda sa im čiastočne zlepšila výslovnosť. 

Negatíva: 

 pretrváva  problém s výslovnosťou niektorých hlások a hláskových skupín, 

 slabšia pozornosť počúvania s porozumením, 

 ovládanie, ale nedodržiavanie pravidiel vedenia dialógu, 

 pretrváva problém nesprávneho úchopu grafického materiálu, nesprávny tlak na 

podložku, nesprávne sedenie a držanie tela. 
 

Veková skupina 5 – 6 ročných detí 

Pozitíva: 

 poznajú väčšinu písmen abecedy, vedia sa podpísať, 

 vedia správe pomenovať prvé a posledné písmeno v slove, rozdeliť slová na slabiky,  

 rozprávajú gramaticky správne a spisovne, vedia sa opraviť, 

 vedia vysvetliť význam slov, používať antonymá a synonymá, tvoriť protiklady, 

zdrobneniny i zveličujúce slová, 

 navštevovali logopedickú poradňu. 

Negatíva: 

 u  niektorých detí pretrváva problém s nesprávnym držaním grafického materiálu,  

 niektoré deti aj napriek návštevám logopedickej poradne majú nesprávnu výslovnosť.  

Odporúčania 

 zaraďovať kratšie texty na začiatku školského roka, 

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

neprekrikovať sa/, 

 vo zvýšenej miere zaraďovať rolové hry zamerané na regulovanie hlasitosti rečového 

prejavu,  

 pri čítaní príbehu priebežne kontrolovať porozumenie prostredníctvom otázok, 

 úzko spolupracovať s rodinou pri odstraňovaní nesprávnych návykov pri kreslení, 

písaní ( nesprávny úchop ceruzky, sklon papiera, sedenie pri kreslení). 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Veková kategória  3 – 4 ročných detí: 

Pozitíva: 

 prejavovali záujem o matematické aktivity –vytvárali skupiny predmetov, pridávali, 

odoberali, určovali počet, 
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 formou jednoduchých hier dokázali identifikovať geometrické tvary, porovnávať dĺžku, 

určovať vzdialenosť objektov, 

 prejavovali záujem pracovať aj na INT tabuli v edukačných programoch i na 

pracovných listoch. 

Negatíva:  

 pretrváva nesprávna postupnosť číselného radu a určovanie polohy predmetov. 

Veková skupina  5 – 6 ročných detí 

Pozitíva: 

 vedia napočítať do 10 i viac,  

 zvládli orientáciu v priestore, vedia správne reagovať na pokyn a aj opísať polohu 

predmetu vzhľadom na vlastnú osobu, 

 vedia vymodelovať guľu, kocku  a valec, 

 vedia postaviť stavbu z daného počtu dielov podľa predlohy aj podľa pokynov, 

 vedia  správne pomenovať geometrické tvary,   

 vedia riešiť labyrinty, čiarovým pohybom spájať body do obrazcov, merať dĺžku 

pomocou šnúrky a výsledok  vysloviť ( stupňovanie prídavných mien), 

 dobré zručnosti v práci s Bee-bot a na IAT. 

Negatíva:  

 problémy mali s kreslením geometrických tvarov, 

 pretrváva problém s pravo-ľavou orientáciou, 

 problém mali s orientáciou na štvorcovej sieti. 

Odporúčania 

 pri hrách obkresľovať a vyfarbovať geometrické tvary, hľadať v okolí podobnosť 

 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, 

 venovať zvýšenú pozornosť deťom, u ktorých sa prejavujú nedostatky s pravo-ľavou 

orientáciou. 

 

ČLOVEK A PRÍRODA 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 

Pozitíva: 

 mali záujem spoznávať spôsob života živočíchov / zrod motýľa v MŠ, pozorovať hmyz 

a chrobáčikov v prírode aj prostredníctvom videí sledovaním hniezdenia vtákov,  

 vedia pomenovať časti ľudského tela a predstavu o funkciách  si rozvíjali na základe 

vnímateľných prejavoch/ počúvaním srdiečka fonendoskopom, pozorovaním 

dýchania.../, 

 vedia vymenovať  a charakterizovať ročné obdobia,  

 vedia identifikovať prvky počasia, 

 rozpoznajú rôzne druhy ovocia a zeleniny. 
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Negatíva:  

 niektoré deti je ešte potrebné viesť k tomu, aby úmyselne neubližovali drobným 

živočíchom a netrhali kvety. 

Veková skupina 5 – 6 ročných detí 

Pozitíva: 

 vedia vymenovať činnosti, pomocou ktorých sa staráme o prírodu, ale aj činnosti a javy, 

ktoré ničia našu prírodu, 

 rozlišujú ročné obdobia podľa ich špecifických znakov, 

 vedia pomenovať a triediť druhy ovocia a zeleniny, chápu zmysel ich konzumácie pre 

správnu životosprávu, 

 prostredníctvom vychádzok a turistických prechádzok získali priamu skúsenosť 

s prírodnými reáliami, 

 dokážu rozlíšiť listnaté a ihličnaté stromy, pomenovať niektoré známe stromy, ich 

plody, poznajú jedlé nejedlé huby, 

 majú poznatky o zvieratách z celého sveta, vedia ich odlíšiť podľa miesta výskytu 

a spôsobu života, 

 vedia opísať anatómiu tela, základne fyziologické funkcie, chápu zmyslové vnímanie 

a rozlišujú ich orgány, 

 veľmi dobrá úroveň poznatkov. 

Odporúčania 

 pomocou hier a edukačných programov (Vševedko na vidieku, Na hospodárskom dvore, 

Dominik 1...zaraďovať  aktivity na odstránenie problému.  

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 

Pozitíva: 

 zlepšenie správania u detí  spoločným hodnotením a rozhovormi, 

  dokážu sa orientovať v čase, poznajú a vedia pomenovať dni v týždni, niektoré deti 

i mesiace v roku, 

  prostredníctvom sviatkov spoznávali tradičné regionálne zvyky, 

  poznajú symboly Slovenskej republiky, 

 veľmi radi rozprávali o rodine zážitky, i keď si niektoré deti ešte mýlia pojmy: brat -

bratranec, sestra –sesternica, 

 vedia používať zdvorilostné frázy: ďakujem, prosím, nech sa páči, 

 dokážu sa vzájomne obdarovať. 

Negatíva: 

 prevláda hlučnosť v hrách. 
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Veková skupina 5 – 6 ročných detí: 

Pozitíva: 

 vedia povedať svoje meno, priezvisko, adresu, vymenovať členov rodiny,  koľko majú 

rokov, 

 pomocou vychádzok detí  získali základy o blízkom spoločenskom prostredí, vedia, kde 

sa nachádzajú hlavné budovy –poliklinika, pošta, polícia, knižnica, mestský úrad 

 poznajú a dodržiavajú základy cestnej premávky, 

  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,  

 dokážu sa orientovať v čase  v rámci dňa, týždňa a ročných období.  

Negatíva: 

 je potrebné deti upozorňovať na hlasitosť v hrách, 

 často si skáču do reči, neakceptujú pri počúvaní city hovoriaceho. 

Odporúčania 

 usmerňovať deti pri využívaní sily hlasu, 

 utvárať u detí schopnosť aktívneho počúvania s ohľadom na city druhých, aby si postupne 

deti  uvedomovali, že ak počúvam iných, vyjadrujem im úctu a môžem očakávať aj úctu od 

iných.  

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí:  

Pozitíva: 

 radi pracovali s rôznym materiálom -prírodným, odpadovým, staršie deti sa tešili na 

prácu, dokázali si zhotoviť výrobok aj podľa vlastnej fantázie, svojho výberu materiálu, 

napr. masku na karneval, darček na Vianoce, 

  pri konštruovaní zo stavebníc  výtvory boli už zložitejšie s detailmi a pomenovaním 

funkcie, načo to bude slúžiť a ako fungovať, 

 na rozvoj užívateľských schopností využili hrabanie hrabľami, zametanie metlou, 

zošívanie tupou ihlou, strihanie nožnicami, prácu na PC,  Bee-Bott, 

 jemnú motoriku si rozvíjali navliekaním cestovín, prevliekaním šnúrok, skladaním 

z papiera. 

Negatíva:  

 niektoré deti nedokážu pracovať samé podľa inštrukcie, ale sa spoliehajú na pomoc 

učiteľky. 

 

Veková skupina 5 – 6 ročných detí: 

Pozitíva: 

 pracovné  zručnosti väčšiny detí pri narábaní s materiálom sú primerané veku, 

 pokročili v konštruktívnych činnostiach,  zvládli zložitejšie konštruovanie podľa 

predlohy ale podľa vlastnej  fantázie, 
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 veľmi radi sa zapájali do rôznych činností, či to bolo upratovanie triedy, pomoc pri 

úprave školského dvora, 

 tvorili rôzne jednoduché ale i zložité výtvory z papiera, rôznych modelovacích hmôt, zo 

skladačiek. 

Negatíva:  

 pretrváva problém so zaviazaním šnúrok. 

Odporúčania 

 posilňovať samostatnosť, sústredenosť a zodpovednosť v pracovných činnostiach, viesť deti 

k šetrnému zaobchádzaniu s materiálom, neplytvať ním, dodržiavať bezpečnostné pravidlá 

pri používaní nástrojov ( kladivko, pílka, nožnice, ihla...). 

 

UMENIE A KULTÚRA 

Veková kategória 3 - 4 ročných detí: 
 

Hudobná výchova 

Pozitíva 

 radi spievajú, poznajú aj ľudové piesne, 

 snažili sa naučiť dodržať rytmus v hrách na telo, v riekankách, v hudobno-pohybových 

hrách, 

 vedia spievať veku primerané piesne, 

 snažili sa ovládať silu hlasu pri speve. 

Negatíva: 

 u niektorých detí sa prejavuje problém s rytmizáciou, tempom a hlasitosťou piesni.  

 

Výtvarná výchova 

Pozitíva: 

 zlepšila sa u detí kresba postáv, 

 radi pracovali s rôznymi maliarskymi nástrojmi, mladšie deti viac využívali pastelky, 

 staršie deti už modelovali aj tvary s priliepaním ďalších častí- detailov, 

 zapojili sa do viacerých výtvarných súťaží. 

Negatíva: 

 mladšie deti  nesprávne držia ceruzku, 

 problémy pri správnom držaní nožníc a vystrihovaní obrysu. 

 

Veková skupina  5 – 6 ročných detí: 

 

Hudobná výchova 

Pozitíva: 

 zvládli rytmické činnosti, či už hrou na tele, alebo  s využitím rytmických nástrojov, 

 z percepčných činností zvládli  rozlíšiť smer i zdroj zvuku, 

 ovládajú primerané vedia rozpoznať, ktorý hudobný nástroj práve hrá,  identifikovať 

hlas speváka, spev skupiny a sólo, 
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 v hudobno-pohybových činnostiach sa deti naučili poskočný krok, cval v dvojiciach, 

točenie vo dvojici a prísunný krok, 

 vďaka  výchovným koncertom mali možnosť  spoznávať rôzne hudobné žánre, vážnu 

hudbu  sa na dramatizácii počúvanej hudby, 

 a podieľali množstvo detských a ľudových piesní, hudobno-pohybových hier. 

 

Výtvarná výchova 

Pozitíva: 

 pri experimentovaní s farbami sa naučili miešať farby a vytvárať nové,  alebo 

pridávaním  bielej alebo tmavej vytvárať odtiene, 

 dokážu vymodelovať ľudskú postavu s dôležitými detailmi z plastelíny,, 

 pri práci s tvarom na ploche využívali geometrické  tvary a dotvárali ich kresbou 

 zvýšila sa úroveň v kresbe, vzťah ku kresleniu si získali i menej zručné deti vďaka 

kamarátom, ktorí radi kreslia, 

 zapájali sa do vyhlásených výtvarných súťaží. 

Negatíva: 

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

Odporúčania 

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

pri kreslení, 

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

 k odstraňovaniu problémov – nesprávneho návyku držania grafického materiálu, 

 zaraďovať aktivity zamerané na prácu s nožnicami, zaraďovať hneď od začiatku školského 

roka viac aktivít zameraných na strihanie. 

 

ZDRAVIE A POHYB 

Veková skupina 3 - 4 ročných detí: 

Pozitíva: 

 primeraná úroveň  pohybových schopností, 

 dobrá úroveň sebaobslužných činností, 

 prejavovali záujem o pohyb, 

 sebaobslužné práce majú osvojené všetky deti, 

 v hudobno-pohybových hrách deti dokážu imitovať tanečné kroky.   

Negatíva: 

 problémy zotrvávajú nesprávnom držaní tela a v prevedení zdravotných cvikov, 

 v  individuálnom prípade nesprávne návyky pri stolovaní. 

 

Veková skupina 5 – 6 ročných detí: 

Pozitíva: 

 sú pohybovo zdatné, neboja sa skúšať aj náročnejšie pohybové aktivity v telocvični 

alebo na pobyte vonku (preliezačky), 
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  priveľmi rady cvičia s náradím a náčiním,  

  zdravotné cviky zvládajú pri cvičení primerane veku, 

 v obľube majú pohybové hry zamerané na beh, naháňanie, skákanie, 

  vytrvalosť a fyzickú zdatnosť si deti cvičili na dlhých vychádzkach  spojených 

s prekonávaním nerovného terénu v blízkom okolí nášho mesta v parku a sezónnych 

aktivitách, 

 dokážu vysvetliť dôležitosť pohybu pre zdravie človeka, 

  majú osvojené základné hygienické návyky, sebaobslužné činnosti majú deti zvládnuté, 

sú samostatné, 

 uvedomujú si potrebu pitného režimu, 

 zúčastnili sa detskej olympiáde MŠ v rámci svojho mesta.  

Odporúčania 

 sledovať a viesť deti k správnemu držaniu tela počas všetkých aktivít dňa, 

  upozorňovať deti na presné vykonávanie zdravotného cviku, lebo len tak má správny 

účinok na ich zdravie, 

  individuálne pristupovať k deťom  s problémami v stravovaní. 

 

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 Dvorská Úplné stredné odborné vzdelanie 

Erika Hubová Úplné stredné odborné vzdelanie 

Katarína Šujanská Úplné stredné odborné vzdelanie 

Blanka Šimčeková Úplné stredné odborné vzdelanie 
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Informácia o kategóriách a podkategóriach; kariérových stupňoch a kariérových pozíciách 

pedagogických zamestnancov  
 

Meno a priezvisko 

kategóri

a podkategória kariérový stupeň 

kariérová 

pozícia 

Mgr. Mária Mihálková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

2. atestáciou 

vedúci 

pedagogický 

zamestnanec  
 

Mgr. Lenka Tornaryová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Mgr. Monika Káziková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Mgr. Mariana Dzirbíková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

Eva Janíková učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec  

Katarína Tichá učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

pedagogický zamestnanec s 

1. atestáciou 

 

Zlatica Dvorská učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Blanka Šimčeková 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 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

Erika Hubová učiteľ 

učiteľ pre predprimárne 

vzdelávanie 

samostatný pedagogický 

zamestnanec triedny učiteľ 

 

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

2018/2019 

 

Druh 

vzdelávania Názov  vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začalo 

Vzdelávanie 

pokračuje 

Vzdelávanie 

ukončené 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania:  Vzdelávacia oblasť 

Umenie a kultúra - časť výtvarná 

výchova 2 2 0 2 

aktualizačné 

Výtvarné techniky a ich uplatnenie 

pri rozvoji tvorivosti v edukačnom 

procese 2 2 0 2 

aktualizačné 

Pracujeme s digitálnou hračkou 

Bee-Bot v materskej škole 2 2 0 2 

aktualizačné 

Portfólio ako prostriedok 

sebahodnotenia a rozvoja 

pedagogického zamestnanca 1 1 0 1 
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aktualizačné 

Rozvíjanie fonologického 

uvedomovania ako prípravy na 

konvečné čítanie s porozumením u 

detí predškolského veku a žiakov 

prvého ročníka základnej školy 1 1 0 1 

aktualizačné Dieťa a hudba -Pohyb a hra 4 4 0 4 

aktualizačné 

Predškolské kurikulum zamerané 

na rozvoj jazykových schopností 1 1 0 1 

aktualizačné 

Metódy a formy práce podporujúce 

rozvoj myslenia a kreativity žiakov 

v škole 1 1 0 1 

aktualizačné 

Prírodovedné a technické 

vzdelávanie v materských školách 3 3 0 3 

aktualizačné 

Prevencia syndrómu CAN 

(syndrómu týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dieťaťa) v MŠ 

a na prvom stupni ZŠ 1 1 0 1 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 

Človek a príroda 2 2 0 2 

aktualizačné 

Revízia obsahu predprimárneho 

vzdelávania: Vzdelávacia oblasť 

matematika a práca s informáciami 1 1 0 1 

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 

Kolektív zamestnancov školy pripravuje nadštandardné aktivity pre deti a zákonných 

zástupcov, ktoré vyplývajú z pracovného plánu a zo zamerania školy. Aktivity MŠ tvoria 

neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho procesu.  

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. 

Zapojenosť do výtvarných súťaží v školskom roku pod vedením p. uč. Kataríny Tichej bolo 

nasledovné: 
 

  Umiestnenie 

Názov súťaže „Kto toto spáchal „ v rámci festivalu vedy  

a výskumu „Európska noc výskumníkov“ 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie  

15.09.2018   Bratislava 

 

28.09. v Žiline 

 

Vyhlasovateľ súťaže Slovenská organizácia pre výskumné 

a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská 

akadémia vied –SAV,portál EurActiv. Sk 

a Centrum vedecko-technických informácii 

Slovenskej republiky –CVTI SR 

 

Obsah /cieľ súťaže Nakresliť obrázok výskumníka tak, ako si ho 

predstavujú deti 

 

Zúčastnený /názov práce P.M.  „ Banič nad Čičmanmi“  ocenená práca 
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  Umiestnenie 

Názov súťaže Pramienok  2018 , celoslovenská 

a medzinárodná súťaž vo výtvarnej tvorbe detí 

predškolského veku 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

16.11.2018 Trstená 

 

31.12.2018 Trstená 

 

Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu 

SR  

 

Obsah /cieľ súťaže Pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, 

rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí 

a ich ekologické svedomie doma aj v zahraničí 

 

Zúčastnený /názov práce L.B. 1. Ktg/do 4.r./, Šťastný motýľ 

A.V. 1.ktg./do4.r./, Rodinný výlet  

M.O. 1.ktg./do4.r./,Brezy v jeseni 

P.M. 2.ktg./do 5r./, Môj čistý domov 

X 

Ocenená 

práca  

X 

Ocenená 

práca 
 

  Umiestnenie 

Názov súťaže Otvor oči a snívaj svoj sen , výtvarná súťaž pre 

deti so zrakovým znevýhodnením 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

Október 2018 Bánovce nad Bebravou 

 

13.11.2018 Bánovce nad Bebravou 

 

Vyhlasovateľ súťaže MŠ ul. Hollého , Bánovce nad Bebravou  

Obsah /cieľ súťaže Tvorivosť detí so zrakovým znevýhodnením, 

ľubovoľná téma 

 

Zúčastnený /názov práce N.K. , „ Domček“ 

P.M., „Morské panny“ 

D.B., „ Brezy“ 

X 

X 

X 

MŠ získala 

knižku  za 

účasť 
 

  Umiestnenie 

Názov súťaže Žitnoostrovské pastelky, XX. Medzinárodná 

súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského 

veku pod záštitou župana TTSK Jozefa 

Viskupiča 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

11.02.2019 Dunajská Streda 

 

145.06.2019  Dunajská Streda  

 

Vyhlasovateľ súťaže Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské  

osvetové stredisko, Mestský  úrad – Dunajská 

Streda, Žitnoostrovské múzeum 

 

Obsah /cieľ súťaže podporovať  tvorivosť detí vo výtvarnom prejave 

v ľubovoľnej téme 
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Zúčastnený /názov práce P.M. ,  , Rodinka Lišková 

N.K.  , Let do vesmíru 

 

L.B.  ., Dievčina a šuhaj 

 

X 

vystavená 

práca 

X 

 

  Umiestnenie 

Názov súťaže „Žilina –moje mesto“,  

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

26.05.2019 Žilina 

 

30.05.2019  Žilina 

 

Vyhlasovateľ súťaže Odbor školstva a mládeže MsˇU v Žiline 

a Centrum voľného času Kuzmányho 105 v 

Žiline 

 

Obsah /cieľ súťaže výtvarne zobraziť mesto Žilina  

Zúčastnený /názov práce N.K. ,. , Ja a mesto“ 

Kolektívna práca detí , Mesto Žilina , 

priestorová práca 

X 

ocenenie 

kolekt. práce 
 

  Umiestnenie 

Názov súťaže „ Klnka , klnka o vode vodičke“ 3.roč. 

celoslovenskej výtvarnej súťaže materských škôl 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

17.05.2019 v Žiline 

 

03.06.2019 OC Mirage , Žilina 

 

Vyhlasovateľ súťaže Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región 

Žilina 

 

Obsah /cieľ súťaže život vo vode , pri vode, nad vodou, pod vodou , 

o vode ...... 

 

Zúčastnený /názov práce A.Ž. , 1.ktg., , Rybičky 

T.D. , 1.ktg., „ Vodný ježko 

T.L. , 1.ktg., Korytnačka Žofka 

L.B. , 1.ktg.., Morské víly 

P.M., 2.ktg.,., Vodník Čľupko 

všetky práce boli vystavené v OC Mirage Žilina 

X   

X 

X 

X 

ocenená 

práca  
 

  Umiestnenie 

Názov súťaže Dúhový kolotoč- téma Fííííha ,  13.roč. súťaže 

Výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 

Uzávierka súťaže ,miesto 

zaslania 

Vyhodnotenie 

31.05.2019 Banská Bystrica 

 

18.06.2019 Banská Bystrica 

 

Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu 

SR, regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica 

 

Obsah /cieľ súťaže vyjadriť svoj údiv z objaveného  

Zúčastnený /názov práce A.N. , 1a ktg., „ Aha pavúk“ 

B.B. , 1b ktg., „ Môj prvý školský karneval“ 

L.H. , 1b ktg., Mačka má štyri nohy 

D.B., 1b ktg.,., Vesmír nie čiernobiely 
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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 04. júna 2019  zúčastnil 

A.K. V speve sa súťaže  dňa 05. júna 2019 zúčastnila P.M. Deti dostali za účasť diplom. 
 

H) Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila 

V školskom roku 2018/2019 sa škola zapojila do projektu „DAJME SPOLU GÓL“. 

Projekt bol zrealizovaný SFZ v spolupráci s klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru 

talentovanej mládeže, zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. 

Cieľovou skupinou boli deti vo veku 5 - 6 rokov. V mesiacoch október a november 2018 

a následne február – máj 2019 raz týždenne tréneri uskutočňovali pravidelné pohybovo-

športové aktivity so zameraním na futbal. 

Základnými piliermi projektu boli: 

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí). 

2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora 

zdravého životný štýlu (obezita).  

3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí - zábava a radosť z aktivity, z hry).  

4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie 

študijné výsledky). 

5. SOCIALIZÁCIA (hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny).  

Materská škola  na realizáciu bola  materiálne podporená športovými pomôckami, ktoré môže 

využívať počas celého školského roka. 
 

V piatom ročníku projektu „Deti deťom“ sme si  spríjemnili tri dopoludnia 

identifikáciou rôznorodosti živočíšnej ríše. Deti z  2. triedy oboznámili kamarátov so spôsobom 

života lesných zvierat  prostredníctvom hudobno-pohybových a dramatických činností. Deti 5. 

triedy opísali v príbehu s názvom „V krajine večného ľadu“ vzhľad severských zvierat a 

upozornili na spôsob ich pohybu.  V rozprávke „ Na tom našom dvore“ deti 4. triedy 

pomenovali domáce zvieratá a mláďatá a v závere všetky deti vtiahli do deja hádankami, 

v ktorých si všetci zopakovali známe zvieratá. 
 

Počas školského roka pani učiteľky s deťmi pozorovali a zaznamenávali zmeny 

vybraného druhu stromu v rámci celoročného projektu „Tajomstvo stromu“.  

Deti si všímali a zaznamenávali zmeny stromu počas ročných období. Pracovali s digitálnymi 

pomôckami, využívali výtvarné techniky na vytvorenie portfólia o strome. V rámci 

zrealizovaných činností si rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti. V závere dokázali svoje 

výsledky prezentovať pred kamarátmi. 
 

V rámci zdravej výživy sa v školskom roku 2018/2019 programy spojili do jedného s 

názvom Školský program, do ktorého sme sa zapojili a to: 

 
Názov 

projektu 

Termín začatia  

realizácie projektu  

Termín ukončenia 

realizácie projektu  
Cieľ 

Školské 

ovocie a 

mlieko 

Október 2018 Jún 2019 

 zvýšiť spotrebu ovocia, zeleniny a mlieka u detí 

predškolského a školského veku, 

 zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom 

školskom veku,  

 znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí,  

 podporiť rozvoj správnych stravovacích a výživových 
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návykov. 

 

Zámerom programu Školské ovocie a  mlieko  je pochutnať si na čerstvom ovocí, zelenine, 

mlieku a  mliečnych výrobkoch a dozvedieť sa niečo viac o výživovej hodnote jednotlivých 

surovín na ich zdravie. Dozvedeli sa, že ovocie, zelenina a mlieko majú veľa vitamínov, ktoré 

posilňujú ich imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie. Pravidelnou 

konzumáciou týchto surovín sme u detí podporovali rozvoj správnych stravovacích a 

výživových návykov. 
 

Zdravé oči už v škôlke – prihlásenie školy v mesiaci október 2018. V januári 2019 sme 

po druhý krát v spolupráci s Úniou slabozrakých a so súhlasom zákonných zástupcov 

zrealizovali projekt, ktorého program je určený deťom od troch do šiestich rokov. V tomto 

veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. U nás sa prvé prejavy zrakových 

problémov podarilo odhaliť u dvoch deti.  

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že: 

 meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné, 

 odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje 

možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie. 
 

Zákonný zástupca dieťaťa prihlásil školu do projektu „Naše mesto“, ktorého výzva znela: 

Urobme z našich miest lepšie miesta pre život! Cieľom projektu v našej materskej škole bolo 

pokračovať v natieraní plota a herných prvkov na školskom dvore.  19 účastníci podujatia 

z radov firiem, dobrovoľníkov, zamestnancov mesta a zákonných zástupcov skrášlili exteriér 

materskej školy.  
 

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 sme v spolupráci s rodičmi povynášali staré skrine 

a do upratovacej miestnosti sme dali vyrobiť šatníky a skrine na mieru. Pani školníčka má  

k dispozícií nový stôl a lavice na odkladanie znečisteného prádla. Zakúpená bola benzínová 

kosačka, ktorá sa používa pri udržiavaní trávnika na školskom dvore. Pribudli nové 

elektrospotrebiče – vysávače 4 ks, vŕtačka, uťahovačka. Vzhľadom na nefunkčnosť alarmu bol 

na začiatku školského roka 2018/2019 zakúpený a nainštalovaný nový. Pre lepšiu prácu na 

počítačoch bol zrealizovaný audit PC a zakúpený jeden nový počítač s novou licenciou. 

V triedach pribudli detské sedačky a konferenčné stolíky pre deti. Do školskej  kuchyne 

bola zakúpená chladnička, antikorové vozíky, hrnce a drobný kuchynský inventár. Interiér 

školskej kuchyne skrášlili 4 ks nových dverí. 

 Do ortoptickej miestnosti boli zakúpené obrázky do synoptofora.  



                                         Materská škola, Čajakova 4A, Žilina 

19 
 

V priebehu roka boli priebežne ušité detské kroje – sukne a tričká s aplikáciou ľudového 

vzoru pre dievčatá a nohavice s tričkami a aplikáciou pre chlapcov. Zakúpené boli didaktické 

pomôcky, divadlo v kufríku s rozprávkami, detské čiapky potrebné na dramatizáciu, pomôcky 

na bádanie, detské hudobné nástroje a noty s pesničkami. Doplnil  sa aj detský software a  

spotrebný materiál pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. Škola zakúpila 

šiltovky s označením školy pre deti, ktoré využívame pri účasti detí na súťažiach, exkurziách. 

Zakúpili sa detské uteráky. 

 Odborná literatúra bola doplnená o publikáciu Som rodič a čo s tým, zakúpená bola i 

detská literatúra podľa ponuky 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 2018 sú rozpracované v prílohe č. 1. 

 

L) Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2018/2019 a výsledky jeho 

plnenia: 

Pokračovali sme vo vedení detí k zdravému životnému štýlu, so zameraním na prevenciu 

obezity a snažíme sa oživovať ľudové tradície prostredníctvom aktivít vo výchovno-

vzdelávacom procese.  

Pokračovať v dobrej spolupráci s rodinou a verejnosťou 

Plnenie cieľa patrí k dlhodobým cieľom, vhodne volenými metódami a formami práce, 

spoločnými akciami sme rodičom priblížili život detí v materskej škole, čo prispelo k naplneniu 

cieľa.  

Zlepšiť technické, materiálne a didaktické vybavenie školy  

Popis vybavenia viď. materiálno-technické podmienky. 

Úlohy a ciele koncepčného zamerania školy v uplynulom školskom roku sa nám podarilo splniť 

na požadovanej  úrovni. 
 

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

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov  boli uplatňované  aktivizujúce a interaktívne 

metódy, prostredníctvom ktorých sme sa snažili rozvíjať všetky stránky osobitosti dieťaťa. 

Problémové situácie sme riešili spoločnými diskusiami a novými formami a metódami sme sa 

ich pokúsili odstraňovať.  

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, 

 revitalizácia priestorov školy – interiér, exteriér, 

 účasť zamestnancov na aktivitách v škole, 

 prehlbovanie profesijných kompetencií pedagógov, 

 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, 
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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 – 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. 

V školskom roku sa rodiny zúčastňovali školských a triednych aktivít: 
 

Popoludnie so starými rodičmi – 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. Každý si mohol pochutnať aj na 

netradičných pomazánkach, ktorej jednou z ingrediencií bolo jablko. 

Lampášikový sprievod – dopoludnia si deti vypočuli príbeh sv. Martina a popoludní si tento 

zvyk oživili a upevnili pri plnení úloh na 4 stanovištiach. Zároveň sa v príjemnej atmosfére 

budovali pozitívne vzťahy medzi rodičmi navzájom. 

Bacil Cecil a deti – s mamičkou lekárkou deti diskutovali o vzniku ochorenia a význame 

prevencie. 

Adventný hosť - aktívne zapojenie rodiča do tvorivej aktivity s deťmi, ktorej výsledkom bol 

vyzdobený vianočný stromček Deti mali možnosť okrem tvorenia, pozorovať prácu krajčírky. 

Pomenovali predmety potrebné pri práci a porovnávali ich vlasnosti. 

Malí koledníci - vianočná akadémia – pani učiteľky s deťmi oživili tradičné zvyky 

vianočných sviatkov.  

Deň matiek – kultúrnym programom a darčekom deti vyjadrili úctu a lásku svojim mamičkám. 

MDD – Táborák – výlet, ktorý v spolupráci s materskou školou zabezpečili rodičia s cieľom 

stráviť spoločné chvíle – rodina - zamestnanci školy.  Príjemné chvíle pedagogické 

zamestnanci spestrili pripravenými stanoviskami, na ktorých deti plnili úlohy. Po skončení boli 

deti odmenené modelmi lietadiel, ktoré si spolu s oteckami poskladali a púšťali z kopca. Deti 

spoznali významný kopec v regióne - Straník (769 metrov nad morom), z ktorého mali všetci 
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možnosť vidieť panoramatické výhľady na Žilinu, Malú Fatru, Terchovskú dolinu a široké 

okolie.  

Putovanie Janka a Marienky – dvojice detí v sprievode rodičov plnili úlohy, v ktorých 

preukázali nadobudnuté poznatky a zručnosti. V závere deti predviedli krátky kultúrny 

program, ktorý bol spojený so slávnostným 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. Pani učiteľky našej materskej školy pripravili pre predškolákov oboch škôl dopravné 

dopoludnie s aktivitami, v ktorých si deti upevnili vedomosti  s dopravnou tematikou a  

upevnili si pohybové zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách.  

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

Špeciálnej materskej školy pri Špeciálnej základnej škole, J. Vojtaššáka.  

Október v ŠMŠ 

Deti plnili úlohy v téme jeseň, navštívili svetelnú snoozelen miestnosť a zážitkovú záhradu 

zameranú na hrubú motoriku a zvuky. Pracovali s prírodným materiálom.Spoznávali 

handikepované deti.  

Deti citlivo vnímali atmosféru Vianoc návštevou „Vianočnej akadémie detí ŠMŠ“, ktorá sa 

uskutočnila v Gama klube na  vysokoškolských internátoch v Žiline. Charakter sviatkov bol 

zvýraznený vzájomným obdarovaním. 

Marec v MŠ Čajakova  
Na stretnutí pani učiteľky deťom aj pani učiteľkám z družobnej ŠMŠ prezentovali nové učebné 

a telovýchovné pomôcky. Deti sa navzájom hrali, prekonávali prekážky, pomáhali si. Stretnutie 

bolo zhodnotené ako radostné a inšpirujúce. 

Na poslednom spoločnom stretnutí Malí cyklisti si deti precvičili svoje zručnosti na detských 

bicykloch a odrážadlách. Vzájomne si pomáhali a dodržiavali pravidlá bezpečnostnej jazdy. 

Spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina 
 

V závere kalendárneho roka 2018 škola získala účelový výdavok vo výške 1 000,- € na 

odstránenie havarijného stavu terasy. V spolupráci s investičným odborom bola terasa 

odstránená a vybudovaný dočasný zvod zo strechy. Na konci mája 2019 bolo vedenie školy 

informované o realizácií nadstavby a rekonštrukcie budovy v rámci projektu integrovaného 

regionálneho operačného programu IROP s cieľom zvyšovania kapacity školy a znižovania 

energetickej náročnosti budovy. Z uvedeného dôvodu mesto – zriaďovateľ školy zabezpečilo 

náhradné priestory a pomoc pri sťahovaní školy. V priestoroch školy sa v mesiacoch júl-august 

realizovali úpravy, aby materská škola zabezpečila prevádzku v nastávajúcom školskom roku.  

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 

vzhľadom k tomu, že škola je spádová. V školskom roku sme spolupracovali i so Základnou 

školou V. Javorku 32, Žilina. 
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Aktivity: 

Čarovná jeseň – jesenné tvorivé dielne pre deti a školákov prebiehali v priestoroch materskej 

školy – výsledky zdobili chodby a priestor triedy predškolákov. 

V závere mesiaca február a v polovici marca  sa  deti materskej školy zúčastnili na otvorených 

hodinách v prvých ročníkoch oboch základných škôl a zároveň mali možnosť navštíviť 

bývalých kamarátov z materskej školy navštevujúcich školy. 

Čitateľský maratón – v mesiaci marec uskutočnené čítanie prvákov zo ZŠ, Lichardova 24 pre 

predškolákov.  

Vedenie školy ZŠ, Lichardova 24 sa zúčastnilo 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.  

V tom istom mesiaci sa uskutočnilo na ZŠ, Lichardova 24 divadelné predstavenie „Bocian a 

žabky“ v priestoroch záhrady zážitkového učenia. 

V mesiaci apríl prváci zo ZŠ, V. Javorku v aktivite Až raz budem žiačikom – pomáhali deťom 

materskej školy objavovať svet písmen.  

Spolupráca s Inštitútom zdravého vývinu  

Každoročná spolupráca s Inštitútom zdravého vývinu a jej výsledky podporili svojim záujmom 

zákonní zástupcovia detí a požadovali zamerať sa  na školskú zrelosť a zistenie prediktorov 

budúcej školskej úspešnosti - odhaliť silné a slabé stránky detí. Po uskutočnení testovania 

(november 2018) a následnom spracovaní výsledkov pani psychologička doporučila 

individuálne terapie deťom, ktoré mali výraznejšie odchýlky v pozornosti. Zákonní zástupcovia 

súhlasili a deti, ktoré absolvovali terapiu nastúpili do školy. V mesiaci november pani 

logopedička uskutočnila Individuálny screening detí s cieľom zistiť rečové a komunikačné 

schopností 3-5 ročných. Screening sa uskutočnil u 17 prihlásených detí 1., 2. a 3. triedy.  

Počas jarných prázdnin pedagogický zamestnanci absolvovali psychologický tréning. Pani 

psychologička sa v rámci tréningu venovala téme: „Ako naučiť deti zvládať emócie“.  

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

zabezpečili prednášku „Už sa chystám do školy.“ Pani psychologička poskytla zákonným 

zástupcom praktické rady ako pripravovať dieťaťa aktivitami, hrami v domácom prostredí 

a zároveň im poskytla podrobný prehľad predpokladov dieťaťa pripraveného, zrelého  na 

zvládnutie 1. ročníka.  
 

Spolupráca s knižnicou  

V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline  sa počas roka : 

zážitkovým čítaním podporovala predčitateľská gramotnosť detí, 

hravou formou a využívaním metód dramatickej výchovy, fonematického uvedomovania čí 

kritického myslenia rozvíjal u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a ku knihám, 

prostredníctvom príbehov sa  podporili témy, nadväzujúce k  Školskému vzdelávaciemu 

programu „So sovičkou za poznaním“.  

Témy:  

1. Priateľstvo  

2. Čarovné slovíčka  

3. Moje zúbky                                      

4. Vianoce 

5. O číslach  
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6. O ďalekých krajinách  

7. Z rozprávky do rozprávky  

8. Hromada odpadkov 

9. Chrobáčiky  

10. Voda 

Prínos pre školu: stimulovanie a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám, obohatenie vzdelávacích 

činností, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 
 

Spolupráca so ZRŠ 

ZRŠ finančne prispievalo na divadlá a koncerty organizované školou v priebehu školského 

roka. Triedny dôverníci pomáhali pri organizovaní triednych aktivít v spolupráci s triednymi 

učiteľkami. V závere školského roka zorganizovali výlet spojený s varením gulášu na Straniku. 

Zároveň brigádnicky vypomáhali pri prácach v interiéri – vynášaním skríň a vyradeného 

majetku zo školy; v exeriéri- natieraním plota. Počas prázdnin pomáhali pri sťahovaní školy 

z dôvodu rekonštrukcie do priestorov základnej školy.  
 

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. Detská 

sestra – ortoptistka priebežne konzultovala pokroky detí so zákonnými zástupcami a p. 

učiteľkami. Pani doktorka sa pri návštevách informovala  a konzultovala s p.učiteľkami 2. 

triedy vykonávané individuálne pleoptické cvičenia, predpisovala oklúziu a okuliarovú 

korekciu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 23.08.2019                                                                     Mgr. Mária Mihálková 

                                                                                                           riaditeľka školy 

 


