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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina za školský rok 2020/2021 

 

1. 

a) Údaje o materskej škole 

 

Identifikačné údaje o škole: 

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  

 

     Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie:  

Funkcia: Meno a priezvisko: 

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Míhálková 

Vedúca  školskej jedálne:                         Ing. Lucia Bartošová 

 

     Údaje o rade školy: 

     Počet členov je 9 v zastúpení viď. tabuľka: 

 

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

1. Peter Horecký predseda nepedagogický zamestnanec 

2. Mgr. Monika Trepáňová podpredseda pedagogický zamestnanec 

3. Matej Majerík člen zákonný zástupca 

4. Bc. Lórant Varga člen zákonný zástupca 

5. Zuzana Židek člen zákonný zástupca 

6. Andrea Surovčíková člen nepedagogický zamestnanec 

7. Katarína Tichá člen pedagogický zamestnanec  

8. Mgr. Zuzana Balogová člen zástupca zriaďovateľa 

9. Mgr. Marek Richter, PhD. člen zástupca zriaďovateľa 

 
  

b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

Názov: Mesto Žilina 

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Telefón :   041/706 31 11 

Email  :  kc_podatelna@zilina.sk 

 

 

http://www.mshliny4.zanet.sk/
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c) Údaje o činnosti rady školy 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa konalo 13.02.2020. 

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. 2020. 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 01.03.2024. 

 

Činnosť rady školy za školský rok 2020/2021 

Rada školy v školskom roku zasadala 26. augusta 2020 prezenčne a v októbri sa 

zasadnutie uskutočnilo tiež prezenčne s hlasovaním per rollam, v súlade s opatreniami 

proti pandémii COVID 19. V apríli sa malo konať zasadnutie , nakoľko podpredsedkyňa 

rady školy bola dlhodobo PN (marec-júl) a členovia sa nestretli v nadpolovičnej väčšine sa 

plánované stretnutia nekonali.  
 

 Uznesenie zo dňa 26.08.2020 

I. Rada školy berie na vedomie 

 Zmeny v Školskom vzdelávacom programe „So sovičkou za poznaním“ 

 Vnútorný predpis č.003/2021 (školský poriadok) 

 Počty detí prijatých do bežných tried a špeciálnej triedy na školský rok 2020/2021 

II. Rada školy ukladá predsedovi rady školy 

 Pripraviť plán činnosti rady školy na rok 2021 

 Zvolať zasadnutie RŠ pri Materskej škole podľa plánu zasadnutí 
 

Uznesenie zo dňa 23.10.2020 

I. Rada školy berie na vedomie 

 Správu o VVČ za školský rok 2019/2020 

 Návrh rozpočtu školy na rok 2021 

 Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky (2021-2023) 

 Plán činnosti RŠ na rok 2021 

II. Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť 

 Správu o VVČ za školský rok 2019/2020 

III. Rada školy ukladá riaditeľke školy 

 Predložiť zriaďovateľovi v termíne Správu o VVČ za školský rok 2019/2020 

IV. Rada školy ukladá predsedovi rady školy 

 Zvolať zasadnutie RŠ pri Materskej škole podľa plánu zasadnutí 

Ďalšie plánované  zasadnutia rady školy sa neuskutočnili kvôli opatreniam proti pandémii 

COVID  19. 

Rada školy  pri Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina nemá žiadny majetok, ani 

nedisponuje finančnými prostriedkami. 

 

    Iné poradné orgány riaditeľky školy: 

Poradné orgány školy pracovali na základe plánu zasadnutí, ktorý bol súčasťou príloh 

ročného Plánu práce školy.  
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Pedagogická rada  - od školského roka 2020/2021 je zložená z 13 členov pedagogického 

kolektívu. Je poradným orgánom riaditeľa školy, má poradnú úlohu, kompetencie a funkcie. 

Riadi sa vnútorným predpisom č.008/2014 rokovacím poriadkom pedagogickej rady. Jej 

kompetencie spočívajú v prerokúvaní dokumentov a pedagogicko-organizačné otázky 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 

Počet zasadnutí pedagogickej rady 3-krát bol ovplyvnený vývojom epidemiologickej 

situácie. 
 

Uznesenie č.01/2020/2021 zo dňa 26.08.2020 

Pedagogická rada: 

     Prerokovala: 

1. Návrhy na vzdelávanie prijatých detí so ŠVVP v špeciálnej a bežných triedach od 

01.09.2020. 

2. Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za 

školský rok 2019/2020. 

3. Vnútorný predpis 003/2020 Školský poriadok materskej školy. 

4. Dodatok k školskému vzdelávaciemu poriadku „So Sovičkou za poznaním“. 

5. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných 

činností na školský rok 2020/2021. 

    Berie na vedomie: 

1. Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

     Ukladá: 

1.  Prerokovať Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 na RŠ. 

      Termín: do 10.10.2020                              Zodpovedná: riaditeľka školy 

2. Písať plány VVČ  v programe excel, word a v printovej podobe ich zakladať na 

triede. 

Termín: do 31.08.2020                              Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 

3. Pri organizácií výchovno-vzdelávacieho procesu riadiť sa rozhodnutiami, 

nariadeniami MŠVVaŠ, zriaďovateľa. 

Termín: podľa usmernenia                         Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 
 

Uznesenie č.02/2020/2021 zo dňa 09.02.2021 

Pedagogická rada 

    Berie na vedomie: 

1. Analýzy výsledkov výchovno – vzdelávacej činnosti za 1.polrok školského roka 

2020/2021 z jednotlivých tried. 

   Ukladá: 

1. Zverejniť oznam a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 

2021/2022 (web, nástenky, budova). 

Termín: po dohode so zriaďovateľom         Zodpovedná: riaditeľka školy 

2. Rešpektovať odporúčania vyplývajúcich z jednotlivých analýz a vo výchovno-

vzdelávacích činnostiach zamerať sa na odstraňovanie nedostatkov a rozvoj 

deficitov v oblastiach. 

Realizovať vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom, s rešpektovaním 

dispozícií každého dieťaťa. Podporovať detí v ich pokroku.  

Termín: do 30.06.2020                                Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 
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3. Dôkladne preštudovať novelizáciu zákona č.245/2008 Z.z. školský zákon 

o povinnom predprimárnom vzdelávaní. 

Termín: ihneď                                              Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 
 

Uznesenie č.03/2020/2021 zo dňa 06.07.2021 

Pedagogická rada 

Prerokovala:  

1. Návrhy na vzdelávanie detí so ŠVVP v špeciálnej triede a v bežných triedach MŠ. 

Berie na vedomie: 

1. Návrhy na počty prijatých detí od 01.09.2021. 

2. Vyhodnotenie výsledkov činností s deťmi s poruchami zraku ortoptisktkou 

v školskom roku 2020/2021. 

3. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti za jednotlivé triedy v školskom roku 

2020/2021. 

Ukladá: 

1. Zaslať elektronicky spracovaný plán aktivít na školský rok 2021/2022. 

       Termín: do 06.08.2021                             Zodpovedná: Mgr. Marianna Dzirbíková 

2. Zaslať elektronicky spracovaný plán aktivít  spolupráce s rodinou na školský rok 

2021/2022. 

      Termín: do 06.08.2021                              Zodpovedná: Mgr. Terézia Kámenová 

3. Vypracovať správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach MŠ za školský rok 2020/2021. 

      Termín: 20.08.2021                                    Zodpovedná: riaditeľka školy 

4. Uskutočniť doplňujúce voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov. 

      Termín: 24.08.2021                                    Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 

 

d) Počet detí 

 

  Stav k 15.09.2020   Stav k 31.08.2021 

      predškoláci       predškoláci 

Trieda 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z 

toho 

5-6 

ročné OPŠD 

integr

ované 

deti Trieda 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z 

toho 

5-6 

ročné OPŠD 

integro

vané 

deti 

1. 

trieda 

2,5 – 4 

ročné 19 0  0         2 

1. 

trieda 

2,5 – 4 

ročné 19 0  0          2 

2. 

trieda 

4 – 6,5 

ročné 10 4          3  0  

2. 

trieda 

4 – 6,5 

ročné 10 4  3    0  

3. 

trieda 

2,5 - 4 

ročné 23 0  0  

         

1                

3. 

trieda 

2,5 - 4 

ročné 22 0  0           1 

4. 

trieda 

4 - 5 

ročné 19  0 0  2 

4. 

trieda 

4 - 5 

ročné 19         0        0          2 

5. 

trieda 

5 - 5,5 

ročné 19  17        0 1 

5. 

trieda 

5 - 5,5 

ročné 19       17 0           1 

6. 

trieda 

5 - 6,5 

ročné 15 11        3 2 

6. 

trieda 

5 - 6,5 

ročné 15 11        3 2 

Spolu   105 32       6 8  Spolu   104 32       6 8 

          Poznámka: OPŠD - deti s odloženou povinnou školskou  dochádzkou 
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Pre školský rok 2020/2021 bolo prijatých 46 detí z toho 4 deti 5-ročné. 2. trieda s počtom 

10 detí je špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím. V školskom roku 2020/2021 

bolo v triede zaradené 1 dieťa s oneskoreným vývinom reči a narušenou komunikačnou 

schopnosťou. V ostatných - bežných triedach boli všetky integrované deti -  deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so ŠVVP) so zrakovým 

postihnutím. Spolu v školskom roku 2020/2021 bolo v materskej škole 18 detí so ŠVVP. 

Od 1. septembra 2021 začne  plniť povinnú školskú dochádzku  na základných školách 36 

detí z toho 1 dieťa pred dovŕšením 6 roku. 3 deti vo veku 6 rokov zostávajú v materskej 

škole a  v školskom roku 2021/2022 budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania na základe písomných súhlasov zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonných 

zástupcov detí. 

 

e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov 
 

  
stav k 

15.09.2020 
úväzok 

stav k 

31.08.2021 
úväzok 

Pedagogickí 12 100% 14 100% 

Pedagogický 1 50% 1 50% 

Zdravotná sestra - ortoptistka 1 100% 1 100% 

Prevádzkoví 3 100% 3 100% 

zamestnanci  ZŠS 

vedúca ŠJ 1 54% 1 54% 

hlavná kuchárka 1 100% 1 100% 

pomocná kuchárka 2 
100% 

2 
100% 

80% 80% 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

Vzdelanie najvyššie dosiahnuté 
Počet 

učiteľov 

Stredná pedagogická škola 9 

Iné: gymnázium + doplnkové pedagog. smer 1 

Vysokoškolské štúdium 1.stupňa 1 

Vysokoškolské štúdium 2.stupňa 2 

 

V zmysle § 28 zákona č.138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovzamestnanci podľa kariérových 

stupňov. 
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Kariérová pozícia Kariérový stupeň 

1. Pedagogickí zamestnanci špecialisti podľa §36 zákona 

č.138/2019 Z.z. 
  

- triedny učiteľ 6 

1.učiteľka samostatný PZ 

2.učiteľka samostatný PZ 

3.učiteľka začínajúci PZ 

4.učiteľka samostatný PZ 

5.učiteľka samostatný PZ 

6.učiteľka samostatný PZ 

- vedúci MZ 1 7.učiteľka PZ s 1.atestáciou 

2. Pedagogickí zamestnanci    

  3 

8.učiteľka samostatný PZ 

9.učiteľka samostatný PZ 

10.učiteľka samostatný PZ 

11.učiteľka samostatný PZ 

12.učiteľka samostatný PZ 

3. Vedúci pedagogickí zamestnanci   

riaditeľka 1 13.učiteľka PZ s 2.atestáciou 

 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 

vek 20 - 30 30 – 40 40 – 50 50 - 60        nad 60 

počet 3 2 4 1 1 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Aktivity školy v školskom roku 2020/2021 boli ovplyvnené situáciou súvisiacou 

s ochorením COVID -19 a opatreniami vyhlásené ÚVZ SR. 

Deň mlieka (30.09.2020) význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako 

dôležitej zložky výživy. Podporovať fantáziu pri tvorení z obalov mliečnych výrobkov. 

Svetlonos (12.10.2020) Vytvoriť v domácom prostredí svetlonosa.  

Veselé hrabličky (12.10. – 16.10.2020)  Rozvíjať pracovné  zručnosti  pri práci s detským  

pracovným náradím. Osvojovať si pozitívny vzťah k práci. 

Putovanie za stromom (22.10.2020) Pozorovať, pomenovať a zaznamenať  na fotoaparát 

stromy v blízkom okolí materskej školy. 

Dopraváčik (26.10. – 30.10.2020) Rozvíjať a upevňovať základné pravidlá chodca, 

cyklistu pri realizácií aktivít na detskom dopravnom ihrisku.  

         Celoškôlkarská štafeta (13.11. 2020) Využiť tímovú spoluprácu pri dosiahnutí cieľa.  

Šuchy sem, šuchy tam hneď si ruky umývam (23.11.2020) Svetový deň umývania rúk  

s cieľom - Poukázať na dôležitosť umývania rúk mydlom. Mladšie deti si upevňovali 

postup a techniku správneho umývania rúk.  

Koľko lásky sa zmesti do škatule od topánok...(04.12. 2020) Zapojenie sa do vianočnej 

výzvy: Obdariť malou pozornosťou ľudí v domovoch pre seniorov.  

Mikuláš (07.12.2020) Prostredníctvom triednej slávnosti prežívať radosť z obdarovania 

a návštevy Mikuláša a jeho pomocníkov. 
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Vianočný zvonček vzhľadom na pretrvávajúce preventívne opatrenia v súvislosti so 

šírením COVID-19 sa neuskutočnila vianočná akadémia. 

Zimné radosti a športy neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred šíreným 

ochorenia Covid-19 

Tajomstvá sovičky Evičky neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred 

šíreným ochorenia Covid-19 

Pomôžme vtáčikom (12.02.2021) zhotoviť vtáčie kŕmidlá s cieľom „Prehlbovať 

a upevňovať vzťah dieťaťa s rodičom“. a V mesiaci február zrealizovaná aktivita , 

výsledkom ktorej bolo 12 kŕmidiel rozvešaných  na školskom dvore. Počas zimy deti 

prikrmovali a pozorovali návštevníkov kŕmidiel. Rodičia hlasovali prostredníctvom 

žetónov - prvé 3. miesta boli ocenené darčekmi a ostatní získali medaile za účasť. 1. 

miesto L.Ž., 2 miesto Z.B., 3. miesto N.P. 

Farebný týždeň  

Fašiangový karneval  aktivity neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred 

šíreným ochorenia Covid-19 

Rozprávky starej matere (22.02.-26.02.2021) Vypočuť si príbeh, rozprávku 

s porozumením. Odpovedať starkej, starkému na otázky. Pokúsiť sa zapamätať si názov, 

krátky obsah a povedať ho kamarátom v materskej škole. 

Planetárium   

Voda, voda, vodička  aktivity neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred 

šíreným ochorenia Covid-19 

Herbár (07.05.2021) Oboznamovať sa s rôznymi druhmi rastlín. Spoznávať a pomenovať 

časti rastliny. 

Sovička 2020 neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred šíreným ochorenia 

Covid-19 

Vláčik separáčik  (21.04.2021) Vedieť triediť – separovať odpad. Staršie deti Zdôvodniť 

význam separácie. 

Poldenná vychádzka do parku (28.04.2021) Zvládnuť turistickú brannú vychádzku 

a hrať sa loptové hry. Rozvíjať obratnosť a pozornosť pri hádzaní a chytaní lopty.  

Stavanie mája v MŠ (03.05.2021) Priblížiť zvyky, tradície našich predkov a upevňovať 

ich u detí. Zahrať sa a zaspievať  ľudové piesne a hry  spojené s pohybom.  

Exkurzia hasiči neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred šíreným 

ochorenia Covid-19 

Deň rodiny  -- aktivita neuskutočnená v spolupráci s rodinou, zrealizovaná bola iba 

výroba darčekov pre rodičov.  

Olympijský deň neuskutočnené z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pred šíreným 

ochorenia Covid-19 

MDD – Cestou po svete (31.05.-04.06.2021) – týždňový projekt  

Rozlúčka s predškolákmi – Plavba s pirátmi (15.06.2021) Poskytnúť emocionálny 

zážitok deťom. Rodičom prezentovať detské zručnosti, poznatky prostredníctvom plnenia 

úloh v aktivitách pri plavbe s Pirátom Jednoočkom. 
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Činnosť materskej školy sme v priebehu roka prezentovali i v časopise SOVIČKA, ktorý 

sme začali písať v školskom roku 2020/2021 a zasielať elektronickou formou rodičom. 

Rodičia vydávanie časopisu podporili zakúpením krmiva pre vtáčky. 

V školskom roku 2020/2021 sa vzhľadom na pandemické opatrenia nekonali súťaže 

s prezenčnou účasťou detí. Deti prezentovali našu školu v mestských, krajských kolách a 

na  celoslovenskom kole výtvarných súťaží.  

V prvom polroku sa deti školy pod vedením p. uč. Kataríny Tichej zúčastnili výtvarnej 

súťaže „Pramienok“. V súťaži škola každoročne získava umiestnenia a v školskom roku 

2020/2021 boli deti zo svojimi prácami úspešné a získali v 4.kategórií dve prvémiesta.  

Názvy prác a umiestnenia boli nasledovné: 
 
 

Popis: Umiestnenie: 

Názov súťaže Pramienok  2020 , celoslovenská a medzinárodná súťaž 

vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku 

 

Uzávierka súťaže 

,miesto zaslania 

Vyhodnotenie 

16. 11. 2020 Trstená 

 

30.11.2020  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 

 

Zúčastnení  Z. M., 6.tr., 4. kategória /od 6-7 r. 6.r./, „Dorotka 

a dva duby“ 
A.  M., 6.tr., 4.kategória/od 6-7 r. 6.r./ „Jesienka“ 

D. B., 6.tr., 4. kategória/od 6-7 r. 6.r./ Lesné ráno 

V.J., 6.tr., 4.kategória/od 6-7 r. 6.r./  „Diviačik“ 

X 

 

1.miesto 

X 

2.miesto 
 

V druhom polroku bolo vyhlásených viac súťaží, avšak v mesiacoch január 2021- apríl 

2021 bola prevádzka školy obmedzovaná a prevažnú čas otvorená len pre deti kritickej 

infraštruktúry. Z toho dôvodu sa škola zapojila iba do dvoch súťaží, zaslaním dvoch prác 

v kategórií predškolákov.  

V máji 2021 nás reprezentovala výtvarná práca M.I. s názvom „TV - vesmírne 

dobrodružstvo“ v súťaži s názvom „Rozprávkové nebo“ , ktorú organizovala Krajská 

hvezdáreň v Žiline, s  cieľom: „Motivovať a zvýšiť záujem detí o astronómiu a prírodné 

vedy“.  

V mesiaci jún SPV región Žilina vyhlásila  4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

„Klnka, klnka“ s názvom Jarné ráno v našom meste. Cieľom tejto súťaže bolo: 

„Rozvíjať expresívnu kreativitu a formovať povedomie o kultúrnom dedičstve u detí 

predškolského veku“. Do súťaže bola zaslaná  práca T.D. s názvom „Svadobné ráno“. 

V spomenutých súťažiach sme boli bez ocenenia. 

 

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Na konci septembra sa za pomoci zákonných zástupcov a prihlásených dobrovoľníkov 

zrealizovala aktivita z  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.  Aktivita sa presunula z mája 

2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19. 

Na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu operačného programu Ľudské 

zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie sme sa zapojili do  národného projektu 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. “ Boli sme úspešní nakoľko 
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v materskej škole máme deti so ŠVVP a tak od októbra 2020 sa dve pedagogické 

asistentky stali zamestnancami našej školy na 2 roky počas trvania projektu. Hlavným 

cieľom projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania do prostredia 

škôl. 

„Zdravé oči už v škôlke“ – už po štvrtý krát v spolupráci s Úniou slabozrakých sa 

škola prihlásila do projektu v mesiaci október 2020. Samotná realizácia a vyšetrenie 

zraku u prihlásených detí sa malo konať v januári 2021. Žiaľ z dôvodu opatrení sa 

projekt v tomto školskom roku nepodarilo zrealizovať.  

V mesiaci január 2021 bol vyhlásený rozvojový projekt s názvom „Múdre hranie“ 

zameraný na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a 

didaktických pomôcok. Do projektu sme sa zapojili a získali sme financie vo výške 

1 000,00 € na nákup kníh a didaktických pomôcok. Detská knižnica bola doplnená o 16 

ks nových publikácií, didaktické pomôcky boli zakúpené a využívané na podporu 

matematickej, prírodovednej a jazykovej gramotnosti. Rozšírili sme pomôcky na rozvoj 

zmyslového vnímania a technickej zručnosti. Vyúčtovanie financií a 

vyhodnotenie zrealizovaného projektu prostredníctvom online formulára bolo zaslané 

v mesiaci jún 2021. 
 

Vlastné projekty: 

„Tajomstvá sovičky Evičky“ – celoročný projekt 

Cieľ: Implementácia práv dieťaťa do výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Cieľ: Vytvoriť u detí povedomie o ich vlastných právach  a povinnostiach, v činnostiach  

poskytnúť deťom informácie o rodine, o sebe, o spoločenstve a spoločnosti prvkami 

našej kultúry. 

Dieťa prostredníctvom realizovaných hier a aktivít sa v priebehu školského roka 

oboznamuje so svojimi právami, povinnosťami a postupne ich rešpektuje vo vzťahu 

k svojim rovesníkom. 

Zdravé oči sovičky Evičky – týždňový projekt 

Cieľ: Rozvíjať zrakové funkcie prostredníctvom špeciálnych – pleoptických cvičení. 

Cieľ: Rešpektovať hendikepovaných ľudí primeraným spôsobom a byť k nim empatický. 

„So sovičkou Evičkou bojujeme proti obezite“ – celoročný projekt 

Cieľ 1: Utvárať pozitívny vzťah k jedlu, správnym a hygienickým stravovacím návykom, 

k pozitívnemu postoju konzumácii zdravých potravín, jedál, nápojov, k obmedzeniu 

jedenia sladkostí. Utvárajú si aj dôležitú schopnosť odmietnuť akékoľvek potraviny, 

najmä sladkosti od neznámych dospelých alebo starších ľudí. 

Cieľ: Podporovať u dieťaťa prirodzenú túžbu po pohybe a utvárať u neho pevný základ 

celoživotného kladného postoja k pohybovým aktivitám ako súčasť zdravého životného 

štýlu.  

Súčasťou  projektov sú rozpracované  sezónne pohybové aktivity, ktoré pravidelne 

realizujeme. Umožňujeme deťom dostatok telesného pohybu a pohybu na čerstvom 

vzduchu aktivitami a činnosťami pre telesnú pohodu a rozvoj pohybu. Nezabúdame na 

pohyb a zdravie. Prostredníctvom týchto aktivít organizujeme a riadime aktivity tak, 

aby pohyb dieťaťu poskytol dostatok času na voľnú pohybovú aktivitu, z ktorej bude 

mať radosť a to je pre jeho zdravý vývoj nenahraditeľné. 

Voda, voda, vodička  – týždňový projekt 

So sovičkou Evičkou spoznávame deti sveta – týždňový projekt 

Cieľ: Spoznávať nové kultúry a deti z iných krajín. Prostredníctvom zážitku z hier 

objavovať, pomenovať, opísať svetadiely a ich obyvateľov. 
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Spoznávať deti inej pleti, ich hry si deti osvojujú prostredníctvom prosociálnych hier 

s cieľom: Poznať seba, uvedomiť si  vlastnú identitu. Prvkami neverbálnej komunikácie 

vyjadria zážitok z hier, verbálne vyjadria symbol charakterizujúci emóciu dieťaťa. 

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

Komplexná inšpekcia prebiehala v materskej škole v školskom roku 2009/2010. 

 

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy alebo školského zariadenia 

Priestorové podmienky školy spĺňajú kapacitu stanovenú v zmysle právnych predpisov. 

Od septembra 2020 je z dôvodu nadstavby materskej školy zriadená jedna nová trieda s 

príslušnými priestormi v  Materskej  škole, Čajakova 4A, Žilina. Okrem rozšírenia 

kapacity o 23 miest sa rekonštruovali priestory prízemia školy z dôvodu užívania 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pri realizácií nadstavby nedošlo k 

dispozičným zmenám suterénu, prízemia ani nadzemného podlažia. Počas rekonštrukcie 

boli poškodené sieťky proti hmyzu, ktoré boli opravené a dokúpené v priebehu októbra. 

Do novej triedy bol dokúpený  chýbajúci detský nábytok – knižnica, výtvarná skrinka, 

detský konferenčný stolík. Od začiatku školského roka do novembra bola nová trieda 

postupne doplnená o chýbajúce hračky a pomôcky. Zakúpené boli nástenky, magnetické 

tabule. Do troch tried boli zakúpené reproduktory na prehrávanie hudby a používanie pri 

aktivitách školy. V umývarkách detských i dospelých pribudli dávkovače na mydlá a 

zásobníky na utierky. Pri vchodoch boli namontované na steny dávkovače na 

dezinfekciu so senzorom. Do troch tried boli zakúpené svetelné podložky s clonou, ktoré 

sú využívané nielen s deťmi so zrakovým postihnutím. Doplnili sme sklad zameraný na 

pokusy (odmerné valce, lyžice, kelímky, hluchý telefón, nádoby na pozorovanie hmyzu, 

mikroskopmi, váhami). Zakúpené boli didaktické pomôcky- POVOLANIA, EMÓCIE, 

ABEDCEDA. Dopravná výchova bola obohatená o vesty s aplikáciami dopravných 

prostriedkov, semaforov. Oba sklady telesnej výchovy boli obohatené o drážkové panely 

s košmi a hákmi na uloženie drobného náčinia. Zároveň boli zakúpené terapeutické 

chodníky, ktoré budú využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. V novembri bola 

zakúpená Canon tlačiareň nakoľko oprava multifunkčného zariadenia bola finančne 

náročnejšia. Vo februári 2021 bolo zakúpené nové multifunkčné zariadenie. Na obe 

pieskoviská boli vyrobené na mieru siete na zakrytie    Na jar boli zmontované vyvýšené 

detské záhony, ktoré s deťmi využívame pri sadení a pozorovaní klíčivosti semien, deti 

sa hravou formou učia starať o záhon s využitím detského záhradného náradia.  

Do priestorov školskej kuchyne bol dokúpený drobný inventár, vymenené staré dvere za 

nové, v sklade s potravinami boli namontované nové regále, v miestnosti škrabky pri 

školskej kuchyne bol zakúpený antikorový dvojdrez. Doplnené boli regále aj do 

pivničných priestorov. Vybudovaný únikový východ  bol doplnený o dvere s panikovým 

kovaním, dlažba pod loggiami na školskom dvore bola vymenená za zámkovú dlažbu, 

vonkajšie schody do pivnice boli opravené a okolo urobené oplotenie, čím sa ochránil 

majetok školy nakoľko sa na schodoch stretávali mladí ľudia, ktorí ničili dvere, 

zanechávali neporiadok po nočných sedeniach a rušili nočný kľud v celom okolí. Pre 

zaznamenávanie dochádzky zamestnancov bol zakúpený elektronický dochádzkový 

systém. 

Zakúpené boli bavlnené látky, z ktorých  v rámci spolupráce s rodičmi boli ušité 

kostýmy pre deti do všetkých tried k námetovým hrám – kaderník, kuchár, lekár, čašník.  
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V auguste nám rodičia do skladových priestorov  dali vyrobiť 4 vstavané skrine na 

telovýchovné náčinie v hodnote 3 050,00 €. 

V priebehu školského roka sa neustále riešili reklamácie súvisiace s rekonštrukciou 

a nadstavbou (prasknuté sklá na nových oknách, praskliny okolo okien, praskajúci 

silikón okolo novej sanity, zatečenie cez vetrací priestor v novom WC, mokrá stena 

v riaditeľni a pleseň na nábytku, stojaca voda pred vchodom do západného pavilóna, 

opadávanie sokla, praskliny okolo sadrokartónového stropu, nefunkčná teplá voda 

v priestoroch kuchyne, vyrážanie splaškovej vody na dopravnom ihrisku – nakoľko  

dažďová voda s budovy školy bola napojená do kanalizačnej prípojky,   neustále 

svietenie svetiel v noci, nefunkčnosť pohybových senzorov na svietidlách, zatekanie 

okolo atiky pri únikovom východe a zatečenie vstupnej vestibuly). Škola mala počas leta 

naplánovanú opravu žulových podláh vzhľadom na problémy s vodou bola odložená.  

 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré 

výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Oblasti v ktorých materská škola dosiahla pozitívne výsledky: 

 zapracovanie vlastných projektov do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 spolupráca s odbornými inštitúciami pri odhaľovaní deficitných oblastí u detí, 

 kooperácia školy a rodiny pri zvládaní výchovno-vzdelávacích a vývinových problémov 

detí, 

 pokračovanie úprav priestorov školy – interiér, exteriér, 

 účasť zamestnancov na aktivitách v škole, 

 spokojnosť rodičov s činnosťou školy, 

 získanie darov od sponzorov. 

Oblasti, v ktorých má materská škola nedostatky: 

 nízka úroveň vytvárania portfólia pre jednotlivé deti v elektronickej podobe, 

 malá účasť zamestnancov na profesijnom rozvoji,  

 nezáujem zamestnancov o pomoc pri činnostiach mimo pracovnej náplne vyplývajúcej 

z mimoriadnej situácie,  

 nezáujem o riadiacu činnosť zo strany pedagogických zamestnancov, 

 účasť pedagogických zamestnancov na grantových výzvach a vypracovaní projektu. 

Opatrenia: 

 vyhľadávanie nových ponúk vzdelávania,  

 zakúpenie nových PC pre uchovávanie množstva portfólií, 

 zorganizovať psychotréning pre pedagogických zamestnancov „Tímová spolupráca pri 

riadení školy“. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 25.08.2021                                                                     Mgr. Mária Mihálková 

                                                                                                           riaditeľka školy 

 

 

Súčasťou správy je príloha s názvom: Správa o hospodárení. 


