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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2021/2022 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

 

 

a) údaje o škole:  

    názov školy:  Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom 

    adresa školy: Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

    telefónne číslo školy: 045/6725122 

    internetová a elektronická adresa školy: www.ziarskeskolky.sk  

                                                                    riaditel@ziarskeskolky.sk   

    mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

    riaditeľka školy : Mgr. Martina Šimková                                                                 

    štatutárna zástupkyňa: Mgr. Dana Koštová                                                              

    zástupkyňa: Mgr. Eliška Hodžová 

    zástupkyňa: Mgr. Dáša Líšková 

    zástupkyňa: Soňa Kaslová 

    zástupkyňa: Bc. Andrea Sliacka 

    zástupkyňa: Eliška Gáfriková 

    zástupkyňa: Ružena Bokšová                                                             

    vedúca ŠJ: Mgr. Monika Salayová 

    vedúca ŠJ: Bc. Soňa Švoňavová 

    vedúca ŠJ: Radka Trokšiarová 

b) údaje o zriaďovateľovi školy:   

    názov zriaďovateľa: Mesto Žiar nad Hronom 

    sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

    telefónne číslo: 045/6787153 

    adresa elektronickej pošty: msu@ziar.sk 

 

c) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:  

Rada školy: 

RŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má 11 

členov. Dátum ustanovenia RŠ: 3. marec 2020 

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný zástupca za: 

Mgr. Eva Žiaková predseda pedagogických zamestnancov 

Mgr. Monika Salayová podpredseda ostatných zamestnancov 

Beáta Chalmovská zapisovateľ pedagogických zamestnancov 

Zuzana Balážová člen rodičov 

Bc. Jakub Košta  rodičov 

Michal Páleník  rodičov 

Ing. Ľudmila Paššáková  rodičov 

Ing. Marcela Gendiarová  zriaďovateľa 

Mgr. Gabriela Hajdoniová              zriaďovateľa 

Mgr. Anna Líšková  zriaďovateľa 

Ing. Branislav Šťastný  zriaďovateľa 

http://www.ziarskeskolky.sk/
mailto:riaditel@ziarskeskolky.sk
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Rada školy sa v školskom roku 2021/22 na zasadnutí zišla celkovo dvakrát.  

Prvé zasadnutie RŠ sa konalo dňa 13.10. 2021, na ktorom bol predstavený nový člen Bc. Jakub 

Košta a zároveň sa členovia RŠ rozlúčili s Mgr. Františkom Páleníkom.  

Členovia RŠ prerokovali Správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach MŠ, oboznámili sa 

s aktuálne platným Školským poriadkom MŠ. Riaditeľka MŠ Mgr. Martina Šimková informovala 

členov RŠ o priebehu adaptácie detí na MŠ, o počte prihlásených detí a naplnenosti MŠ 

v školskom roku 2021/2022. Zároveň ich informovala o aktuálnom dianí na jednotlivých 

elokovaných pracoviskách.  

Dňa 10.03. 2022 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie RŠ. Členovia RŠ si odsúhlasili plán zasadnutí na 

rok 2022. Riaditeľka MŠ Mgr. Martina Šimková oboznámila členov RŠ o aktuálnom dianí na MŠ 

a situácii ohľadne pandémie Covid 19 na MŠ. Vyhodnotila pilotný ročník lyžiarskeho výcviku pre 

deti predškolského veku. Informovala o využití finančných prostriedkov získaných z projektu 

a sponzorského príspevku a o snahe získať zdravotníckeho asistenta prostredníctvom zapojenia sa 

do pilotného programu Ministerstva školstva. Členovia RŠ podali návrh, aby im boli posielané 

zápisnice zo zasadnutí RŠ. Návrh bol odsúhlasený. 

 

Poradné orgány  

 

▪ Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada na začiatku školského roka prerokovala Plán práce školy, Školský poriadok 

materskej školy, ŠkVP-Slniečko, Pracovný poriadok materskej školy a oboznámili sa so Správou o 

VVČ za predchádzajúci školský rok a s internými smernicami materskej školy. Ostatné 

pedagogické rady sa konali na elokovaných pracoviskách,  podľa Plánu práce školy. Boli 

zamerané na prerokovanie a odsúhlasenie základných pedagogických dokumentov, riešenie 

výchovno-vzdelávacích problémov, prípravu podujatí, hodnotenie výsledkov, organizačného 

zabezpečenia chodu elokovaných pracovísk a tiež plnenie ŠkVP Slniečko a plánovaniu výchovno-

vzdelávacej činnosti. Na konci školského roku boli posledné PR na elokovaných pracoviskách 

zamerané na zhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a pedagogickej dokumentácie počas 

celého školského roku, ako aj na organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti počas letných 

prázdnin. Z každej PR boli vyhotovené zápisnice, v ktorých boli uložené členom pedagogickej 

rady úlohy a opatrenia. Každá pedagogická rada sa riadila schváleným rokovacím poriadkom 

materskej školy. 
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▪ Metodické združenie   

 

Vyhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2021/2022 

Plán práce Metodického združenia vychádzal z dokumentu Sprievodca školským rokom 

2021/2022, koncepcie rozvoja materskej školy na obdobie 2021/2022, analýzy výchovno – 

vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021, a odporúčaní MZ z roku 2020/2021 

a základných pedagogických dokumentov,  návrhov a pripomienok pedagogických zamestnancov. 

 

Hlavným cieľom MZ bolo skvalitňovať úroveň výchovno – vzdelávacej činnosti pedagogických 

zamestnancov, riešiť aktuálne výchovno – vzdelávacie otázky a problémy chodu MŠ, podporovať 

individuálny, profesijný a osobný rast pedagogických zamestnancov a motivovať ich 

k sebarozvoju, aktualizovať nové informácie týkajúce sa odborných problematík súvisiacich 

s plnením cieľov a poslaním materskej školy, využívať dištančné formy vzdelávania.                                                                                                                                                                                                            

 

Na každej elokovanej MŠ pracovala  vedúca  IMZ, ktorá odovzdávala informácie kolegyniam. 

Vzhľadom na obmedzenia spôsobené Covid – 19 stretnutie členiek MZ bolo zrealizované 

v priebehu  roka 2x a väčšinou komunikácia prebiehala formou mailovej komunikácie a sociálnych 

sietí.  

 

Zameranie činnosti MZ na školský rok 2O21/2O22 

 

- predprimárne vzdelávanie sa realizovalo podľa ŠkVP Slniečko, ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie, 

- uplatňovali sme aktivizujúce metódy na rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí, 

- využívali sme hru  ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu 

sa, získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu, 

sebaregulácii, sebareflexii,  

- podporovali sme  aktivitu, tvorivosť dieťaťa, 

- podporovali sme počiatočnú čitateľskú gramotnosť u detí, 

- grafomotorické zručnosti detí sme rozvíjali postupne, s dôrazom na správny úchop 

písacieho a kresliaceho materiálu a správnu polohu tela počas činnosti, 

- zapájali sme deti do aktivít a programov, ktoré napomáhali výchove k zdravému životnému 

štýlu a k ochrane fyzického , duševného a emočného zdravia,  

- uplatňovali sme bádateľský prístup vo výchovno – vzdelávacej činnosti, zaraďovali  

experimenty a vytvárali príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a 

situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materských škôl.  

- dramatickú hru sme zaraďovali ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu 

aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, 

- vytvárali a rozvíjali sme  u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a 

kultúrneho dedičstva našich predkov,  

- vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme rešpektovali Dohovor o právach dieťaťa právo 

dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku.  
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Realizácia podujatí v školskom roku 2021 – 2022 

 

V tomto školskom roku vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a obmedzenia Covid - 19 sa 

nepodarilo zorganizovať všetky plánované vzdelávania.  

Zrealizovali sa: 

 

1. Praktické rady a diskusné fórum: Správny úchop kresliaceho materiálu s Mgr. Evou Žiakovou, 

zúčastnilo sa 15 učiteliek.                        

 2.  Diskusné fórum a praktické rady: Dieťa so ŠVVP s Mgr. Evou Žiakovou, zúčastnilo sa 53  

učiteliek. 

 

Plánované štvrté diskusné fórum: Zvládnutie stresu v práci učiteľa, predchádzanie vyhoreniu 

s Mgr. Evou Žiakovou bolo nahradené v rámci AV programom: Preventívne psychologické 

poradenstvo zamerané na predchádzanie syndrómu vyhorenia a psychohygienu v školskom 

prostredí – lektorka Mgr. Renáta Taligová. Zúčastnili sa ho všetci pedagogickí zamestnanci. 

Učiteľky MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom si zvyšovali osobný, odborný rast 

a získavali profesijné kompetencie prostredníctvom povinného aktualizačného vzdelávania 

v rozsahu 10 hodín, online seminárov a workshopov rôznych vzdelávacích inštitúcií: 

  

MPC – 5 vzdelávaní – 6 uč. 

PRO SOLUTIONS – 2 vzdelávania – 3 uč. 

VEDOMOSTI DO VRECKA - 3 vzdelávania – 3 uč. 

INŠPIRÁCIA -2 vzdelávania – súčasť aktualizačného vzdelávania + 1 vzdelávanie – 1 uč. 

RAABE -16 vzdelávaní – 28 uč. 

EDUSTEPS -4 vzdelávania – 11uč. 

ŠPÚ – 2 vzdelávania – 7 uč. 

CPPPaP – 4 vzdelávania – 15 uč. 

 

 

V budúcom školskom roku sa naďalej budú všetci členovia MZ podieľať na svojom odbornom 

a pedagogickom raste, zaraďovať nové metódy a formy do svojej práce, aby zvýšili úroveň 

výchovno-vyučovacieho procesu. 
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 Názov                                             Poč.vzd.   Začalo      Pokračuje   Ukončené     Forma 

 

Inklúzia v MŠ 2 9/21   webinár 

Využitie portfólia v procese 

sebarozvoja pedag. zamestnanca 

1 9/21   webinár 

Začínajúca učiteľka v MŠ – 

Práva, povinnosti a pracovné 

prostredie 

1 7.9.21   webinár 

Zber údajov do RIS 1 8.9.21   webinár 

Rečové a pohybové hry na 

posilnenie sebavedomia 

a osobnosti detí 

1 30.9.21    

Jak rozvíjet polytechnickou 

gramotnost v mateřské škole 

2 4.10.21  90 min. webinár 

Projekt DENTAL ALARM & 

BRUSHERS (Zdravé zúbky) 

1 18.10.21  120 min. webinár 

Pracovné stretnutie pedagógov 

materských škôl 

3 25.10.21  120 min. CPPPaP 

ZH 

Syndróm Can 3 25.10.21  90 min. ÚPSVaR 

Identifikácia vývinových porúch 

detí MŠ 

2 25.10.21  60 min. Vedomosti 

do vrecka 

Úloha školy v procese pomoci 

dieťaťu 

6 25.10.21   webinár 

Inovatívne prvky v kariérovej 

výchove 

1 X.2021  50 hodín Webinár 

inovačné 

Predškolák v povinnom 

predprimárnom vzdelávaní 

4 9.11.21  120 min. webinár 

Mediálna gramotnosť pre 

učiteľov MŠ 

5 12.11.21  180 min. ŠPÚ, PhD 

Višňovská 

Školská zrelosť 2 9.11.21  90 min. RAABE 

Emočná odolnosť v pracovnom 

prostredí 

57 18.11.21 

23.11.21 

 120 min. Inšpirácia 

Taligová 

Diagnostika detskej kresby 2 29.11.21  90 min. Vedomosti 

do vrecka 

Hudobná výchova hravo a 

zábavne 

3 23.11.21  120 min RAABE 

webinár 

Ako spoznávať s deťmi prírodu? 

Autenticky. 

6 30.11.21  120 min. webinár 

Netradičným spôsobom ako 

s deťmi vyrobiť snehuliaka 

1 22.11.21  120 min. webinár 

Rozvíjanie grafomotoriky 

predškolákov 

1 11/21   webinár 

Enviromentálna výchova v 21. 

storočí 

2 11/21 1/22  webinár 

Ako horieť a nevyhorieť 7    webinár 

Školská zrelosť – čo si všímať 

a ako ju rozvíjať 

3 9.12.21  90 min webinár 

Riziká internetového sveta 1 12/21   webinár 
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Diagnostika školskej zrelosti 1 22.12.21  60 min. Vedomosti 

do vrecka 

Sociálno afektívny prístup 

v školskej praxi 

1 12/21 3/22  webinár 

Násilie páchané na deťoch 1 1/22   webinár 

Kognitivní činnosti u předškoláku 1 7.2.22  90 min. webinár 

Využitie hry na rozvoj osobnosti 

vzdelávania 

1 9.2.22  120 min. webinár 

Depistáž a posudzovanie školskej 

zrelosti 

4 15.2.22  60 min CPPaP, Mgr. 

Salayová 

Rozvoj výtvarných kompetencií detí 

od 3 rokov 

1 15.2.22   webinár 

Rozvoj matematických predstáv detí 

od 3 rokov 

1 18.02.22   webinár 

Rozvoj grafomotoriky a 

vizuomotoriky 

7 22.2.22  180 min. MZ, Mgr. 

Žiaková 

Ideme do školy 2 22.2.22  120 min. webinár 

Hudobno pohybový projekt - Jar 1 24.2.22   webinár 

Ako pripraviť rúčku na kreslenie 4 28.2.22  90 min. webinár 

Predškolák v povinnom 

predprimárnom vzdelávanií 

1 II/22  90 min. webinár 

Preventívne psychologické 

poradenstvo zamerané na 

predchádzanie syndrómu vyhorenia 

a psychohygienu v školskom 

prostredí 

1 II/22   webinár 

Základ ukrajinského jazyka 1 21-23.3  10 hod. MPC 

Dieťa so ŠVVP 13 26.3.22 

20.4.22 

 180 min. MZ, Mgr. 

Žiaková 

Aktualizácia zmien v legislatíve 13 28.3.22  120 min. Koštová,Mgr 

Rozvoj grafomotoriky a 

vizuomotoriky 

11 15.3.22  120 min. Aktualizač. 

seminár 

Ako na najmenších škôlkárov 3 16.3.22   webinár 

Predškolák s ADHD? Žiaden 

problém! 

4 24.3.22   webinár 

Diagnostika školskej zrelosti 1 28.3.22   webinár 

Pripravujeme škôlkárov na čítanie a 

písanie 

4 8.3.22  90 min. webinár 

Aby deti zvieratá (a ich zvuky) 

poznali 

2 10.3.22  90 min. webinár 

Čoskoro školákom 1 22.3.22  90 min. webinár 

Enviromentálna výchova 21. 

storočia 

1 III/22  50 hodín inovačné 

Tradičná kultúra a jej možnosti 

využitia 

1 III/22   webinár 

Ako postupovať pri začleňovaní detí 

z Ukrajiny do MŠ 

1 III/22   webinár 

Rozvíjanie jemnej motoriky 

a grafomotoriky u detí 

3 7.4.22  90 min. RAABE 

Kunštárová 
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2. Údaje o počte detí materskej školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (údaje za hodnotený školský rok uvádza škola podľa skutočného stavu vykázaného k 

15. septembru a 31. augustu v členení na ročníky, triedy a oddelenia – MP 10/2006-R)   

• Počet tried                                31 

• Počet detí k 15. 9. 2020          589 

• Počet deti k 31. 8. 2021          607 

 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: integrácia 7 detí. Okrem týchto 

detí bolo pod dohľadom školských špeciálnych pedagogičiek 42 detí s rôznymi výchovno-

vzdelávacími problémami v pozorovaní a individuálnej špeciálnopedagogickej činnosti a 57 

predškolských deti pripravujúcich sa na vstup do základnej školy. 

      

      

      

Efektívne nástroje na budovanie 

stratégie prevencie všetkých foriem 

násilia v školskom prostredí 

3 7.4.22  90 min. ÚPSVaR 

Narušená komunikačná schopnosť 3 21.4.22  90 min. VÚDPAP 

Dieťa so ŠVVP 22 20.4.22 

26.4.22 

 120 min. Aktual. 

seminár 

Škôlkár počíta, vyrába... 1 27.4.22  120 min. RAABE 

Objavujeme, experimentujeme, 

bádame v MŠ 

1 12.4.22  90 min. Webinár 

AV 

Metódy a nástroje pedagogickej 

diagnostiky v MŠ - AV 

8 13.4.22  120 min. webinár 

Aktuálne zmeny v legislatíve, PPV 

a jeho úskalia - AV 

8 6.4.22  150 min. prednáška 

Základný program funkčného 

vzdelávania 

1 7.4.22 Pokr. 70 hod. Online 

prednášky 

Dieťa s úzkostnými prejavmi 

v edukačnom a poradenskom 

procese 

3 6.5.22  90 min. VÚDPAP 

Bratislava 

Preventívne psychologické 

poradenstvo – ako horieť a 

nevyhorieť 

40 16.5.22  120 min. Inšpirácia 

Mgr. 

Taligová 

Základný program funkčného 

vzdelávania 

1 V/22 Pokr.  MPC 

Aktuálne zmeny v pedagogickej 

dokumentácii. 

6 23.5.22  2,5 hod. prednáška 

Preventívne psychologické 

poradenstvo – predchádzanie 

a zvládanie agresivity, sebapoznanie 

a riešenie konfliktov 

12 V/22  120 min. Webinár 

aktualizačné 

Prečo nie je narušená komunikačná 

porucha len o reči 

3 16.6.22  90 min. Infra 

Slovakia 

Špecializač. vzdel.: Uvádzajúci 

pedagogický zamestnanec 

1    Špec.vzd. 

Dieťa so ŠVVP  MZ   MZ 

Správny úchop kresliaceho 

materiálu 

1 MZ   MZ 

Dieťa s autizmom v škole 1 2022   Inkl. vzd. 
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V školskom roku 2021/2022 bolo 235 novoprijatých detí. 

 

 

 
Materská škola 

a elokované pracoviská 

Počet tried Počet detí 

k 15.09.2021 

Počet detí 

k 31.08.2022 

MŠ, Dr. Janského č. 8 4 81 87 

EP Rázusova 6 4 77 85 

EP Sládkovičova 1 5 86 89 

EP M. R. Štefánika 23 3 61 60 

EP A. Kmeťa 11 7 137 137 

EP A. Kmeťa 17 5 92 93 

EP  Rudenkova  1 3 52 56 

            Spolu: 31 589 607 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí  do prvého ročníka ZŠ: 

 

Do I. ročníka základnej školy bolo z celkového počtu 5 – 6 ročných detí 215 zapísaných 186 detí, 

pokračujúcich v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole 29 detí. 

Predčasne zaškolené nebolo žiadne dieťa. 

 

Materská škola 

a elokované pracoviská 

Počet 5-6 

ročných detí 

Zapísaných 

 do ZŠ 

Pokračo

vanie 

PPV 

Predčasne  

zaškolených 

MŠ. Dr. Janského č. 8 26 23 3 0 

EP Rázusova 6 28 24 4 0 

EP Sládkovičova 1 24 22 2 0 

EP M. R. Štefánika 23 22 18 4 0 

EP A. Kmeťa 11 57 47 10 0 

EP A. Kmeťa 17 39 34 5 0 

EP Rudenkova  1 19 18 1 0 

            Spolu: 215 186 29 0 
 

4. Údaje o počte zamestnancov  

 

 

Počet zamestnancov: 

Počet všetkých zamestnancov: 121 

Pedagogických:        74   

Nepedagogických:   47 (školská jedáleň 22, upratovačky 18, práčka 1, údržbári 2, administratívne 

pracovníčky 4)   

 

Materská škola 

a elokované 

pracoviská 

Učiteľ pre 

predprim

árne 

vzdelávani

e 

Pedagogi

cký 

asistent+ 

špeciálny 

pedagóg 

ŠJ 

Upratova

čky/ 

práčka 

Údržbá

r 

Adminis

tratíva 
Spolu 

MŠ, Dr. Janského č. 8 9 0 4 2 0 4 19 

EP, Rázusova č. 6 8 2 3 2 0 0 15 
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EP, Sládkovičova č. 1 11 1 4 3 0 0 19 

EP, M. R. Štefánika č23 6 1 3 2 1 0 13 

EP, A. Kmeťa č. 11 14 2 6 4/1 0 0 27 

EP, A. Kmeťa č. 17 10 1/3 0 2 1 0 17 

EP, Rudenkova č. 1 6 0 2 3 0 0 11 

Spolu 
64 7A+ 

3 ŠP 

22 18+1 2 4 
121 

 

 

5. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy: 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady, z toho 48 stredoškolské 

pedagogické vzdelanie, 20 učiteliek má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, 6 

vysokoškolské štúdium prvého stupňa.  

Veľkým prínosom k deťom so ŠVVP boli  pedagogickí asistenti a školské špeciálne pedagogičky 

(ŠP). Počas celého školského roku  sa ŠP prioritne venovali intervencii pri výchove a vzdelávaní 

detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, vypracovali  im individuálne vzdelávacie 

plány a programy za spoluúčasti pedagogických asistentiek. Činnosť ŠP bola zameraná na 

vyhľadávanie a pozorovanie detí s problémami, odlišnosťami v správaní, s oneskoreným vývinom, 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním 

priamo na jednotlivých elokovaných pracoviskách MŠ. Pracovali s deťmi s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou. Poskytovali  učiteľkám a pedagogickým asistentkám informácie a rady, ako 

efektívne postupovať pri práci s deťmi so ŠVVP a s problémovými deťmi s cieľom docieliť 

optimálne fungovanie celého kolektívu. Spolupracovali s rodičmi, informovali  ich o možnostiach 

nápravy výchovných a vzdelávacích problémov ich detí a následnej odbornej pomoci zo strany 

klinického logopéda, psychológa, pedopsychiatra, CPPPaP a CŠPP. Intenzívne  komunikovali 

a spolupracovali s CPPPaP v Žiari nad Hronom, so SCŠPP v Kremnici, s klinickými psychológmi 

a pedopsychiatrami.   

 

V tomto školskom roku sa zúčastňovali súvislej aj priebežnej pedagogickej praxe študenti 

stredných a vysokých škôl pod vedením našich kvalifikovaných PZ.  

Materská škola v EP A. Kmeťa 17 poskytovala naďalej možnosť celoročnej pedagogickej praxe 

študentom Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG Brezno, pobočka Žiar nad Hronom 

a taktiež sme v MŠ poskytli duálne vzdelávanie 11 študentkám 1. ročníka  

 

Kariérový systém: 

 

Materská škola a  

elokované pracoviská 

Stredoškolské 

vzdelanie 

Vysokoškolské  

vzdelanie prvého 

stupňa 

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa 

MŠ, Dr. Janského č. 8 3 1 5 

EP Rázusova 6 8 0 2 

EP Sládkovičova  1 5 3 4 

EP M. R. Štefánika 23 7 0 0 

EP  A. Kmeťa 11 13 1 2 

EP A. Kmeťa 17 9 0 5 

EP Rudenkova 1 3 1 2 

Spolu 48 6 20 
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Kariérový stupeň 

• začínajúci pedagogický zamestnanec                       9 

• samostatný pedagogický zamestnanec                   62 

• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou        19 

• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou        0 

 

Kariérová pozícia 

• pedagogický zamestnanec špecialista                    31                

• vedúci pedagogický zamestnanec                            8                    

• uvádzajúci pedagogický zamestnanec                     6 

• vedúci metodického združenia                                 1 

                      

 

 

 

6. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti za školský rok:                       

 

Materská škola sa prezentuje prostredníctvom množstva aktivít, podujatí, zapája sa do rôznych 

výtvarných, športových podujatí. 

 

AKTIVITY A PODUJATIA 

 

Aktivity a podujatia v MŠ 

• Výučba anglického jazyka s lektorom 

• Turistické vychádzky (na Šibák, k Lutilskému potoku, k Hronu) 

• Rozlúčka s predškolákmi   

• Deň detí 

• Letný karneval 

• Športový deň 

• Športové hry SPARTAN 

• Penová show 

• Bublinková show 

• Sokoliari 

• Kultúrne a športové aktivity 

• Staráme sa o záhradku 

• Spoznávame náš park 

• Starostlivosť o šťastnú lúku 

• Turistické vychádzky do Parku Š. Moysesa,  

• Návštevy mini ZOO v parku 

• Deň mlieka 

• Deň jablka 

• Svetový deň výživy 

• Deň zeme 

• Deň vody – čo rozpráva potok 

• Stavanie mája – ľudové tradície, zdobenie brezy na ŠD 

• Deň matiek 

• Deň rodiny 
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• Mikuláš v MŠ 

• Chystáme sa na Vianoce – oboznamovanie s vianočnými tradíciami, výroba 

vianočných ozdôb a darčekov 

• Vianočná besiedka 

• Hry na snehu, so snehom 

• Lyžiarsky výcvik 

• Fašiangová veselica, karneval  

• Vynášanie Moreny a vítanie jari 

• Hipoterapia 

• Veľká noc – zdobenie kraslíc a veľkonočného stromu 

• Hľadanie veľkonočného  zajačika 

• Depistáž školskej zrelosti  

• Depistáž zraku 

• Logopedická depistáž 

• Čarovný mesiac s knihou – čítanie kníh v MŠ a doma, tvorba triedneho leporela 

• PC – práca s digitálnymi technológiami 

• Tekvičková paráda, Tekvičkové zvieratká 

• Hráme divadielko kamarátom v triede 

• Jesenné veselosti, farebná jeseň 

• Pečenie medovníkov 

• Tvoríme šarkany, šarkaniáda 

• Zeleninkovo – preventívny program o zdravej životospráve 

• Návšteva požiarnikov a policajtov 

• Návšteva hvezdárne 

• Návšteva knižnice 

• Návšteva dopravného ihriska 

• Keď slniečko hreje aj dieťa sa smeje (aktivity na školskom dvore, kreslenie na tabuľové 

steny 

• Pirátsky deň 

• Vláčik separáčik – zbieranie papiera na školskom dvore a v okolí MŠ, triedenie odpadu 

• Týždeň detských radostí 

• Lolo a Piškót - predstavenie 

• Projekt DENTAL ALARM & BRUSHERS (Zdravé zúbky) 

• Detská atletika  

• Môj starký a moja starká – výroba darčekov pre starých rodičov 

• Obloha plná hviezd – tvorba výtvarných prác do súťaže Vesmír očami detí 

• Zápis predškolákov do ZŠ 

• Moja cesta do školy – Dopravné ihrisko 

• Včelár – prezentácia práce a včelích produktov 

• Medzinárodný deň rómov 

 

 

V spolupráci s rodičmi:   

• Vianočné triedne besiedky 

• Veselé tekvice - výzdoba 

• Rozlúčka  predškolákov s MŠ - slávnosť na ŠD 

• Šarkaniáda – vyrábanie šarkanov doma aj v MŠ a výstava šarkanov, 
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• Vláčik separáčik – tvorenie z odpadového materiálu doma s rodičmi aj v MŠ, výstavka 

v MŠ 

• Mliečna párty – ochutnávka mliečnych výrobkov v spolupráci s rodičmi a ŠJ 

• Celoškolská besiedka ku Dňu matiek 

• Deň rodiny SPARTAN 

 

Aktivity, do ktorých sa MŠ zapojila: 

 

Podujatia v rámci mesta: 

• Olympijské hviezdičky – CVČ 

• Divadelné predstavenia, hudobný koncert – ZUŠ 

• Sľub priateľstva – MsKC 

• Čokotretra – MŠK 

• Beh oslobodenia mesta – mesto ZH 

• Lyžiarsky výcvik – mesto ZH 

 

SÚŤAŽE 

• Výtvarné súťaže – Polícia známa, neznáma; Vesmír očami detí,  

• Mladý technik 

• Logická olympiáda pre najmenších 

• Olympijské hviezdičky 

• Adoptuj si kravičku 

• Dúhový kolotoč 

 

Masmédiá 

• ATV 

• Mestské noviny 

• Týždenníky My a Žiarsko 

• Webová stránka mesta www.ziar.sk  

• Webová stránka materskej školy www.ziarskeskolky.sk 

• Facebook – učiteľky MŠ 

• Facebook stránka Naša škôlka M. R. Štefánika 23 

• Facebook stránka pre rodičov EP Sládkovičova 1 

• Facebook stránka pre rodičov EP A. Kmeťa 17 

 

 

Pozitívne hodnotíme prácu na webovej stránke MŠ. 

Materská škola sa prezentuje aj realizáciou odbornej praxe, duálneho vzdelávania pre študentky 

stredných a vysokých škôl v odbore predškolská pedagogika.  

 

7. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

Projekty vypracované v školskom roku 2021/2022   

 
P.č. Názov projektu Vyhlasovateľ Dátum 

predloženia 

Výsledok 

ne/schválený 

Požadova

ná suma 

Z toho  

spolufinancov

anie 

1. Múdre hranie - 

I,V,VIII, IX,X 

MŠVVaŠ 

SR 
3/2022 schválený po 1000€ 

 

http://www.ziar.sk/
http://www.ziarskeskolky.sk/
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2. Dajme spolu gól SFZ 9/2001 
schválený 

Športové 

pomôcky 

 

3. Záhradka na 

školskom dvore 

COOP 

Jednota 

5/2022 
neschválený 

6 000 €  

4. Spoznávanie 

prírody hravo a 

veselo 

Fagor 

Ederland 

5/2022 

neschválený 

1 000 €  

5. Bylinkové záhony Tesco 4/2022 schválený 1 300 €  

6.  Dedkov sad Nadácie 

Poštovej 

banky 

2/2022 

neschválený 

3 600 €  

7. Múdre hranie - III MŠVVaŠ 

SR 
3/2022 schválený 980 € 

 

8. Chceme sa hrať 

vonku 

TESCO 12/2021 
schválený 

1 300 €  

 

Iné projekty, do ktorých je škola zapojená: 

1. Protech – osvojenie si elementárnych pracovných a technických zručností, 

utváranie elementárnych základov technického myslenia. 

2. Moja cesta do školy – PZ SR – dopravná výchova na dopravnom ihrisku. 

3. Zdravý životný štýl – podpora telesného a duševného zdravia. 

4. Projekt Erasmus „Náš dub“. 

5. Zeleň patrí deťom – rozvíjanie environmentálneho cítenia, podnecovanie záujmu o 

pracovnú činnosť pri starostlivosti o zeleň. 

6. „Bezpečne do školy“ – preventívny projekt zameraný na bezpečnosť v cestnej premávke. 

7. Kniha náš priateľ a pomocník – aktualizácia a revitalizácia detskej a učiteľskej knižnice. 

8. Kútik zdravia – vysadené ovocné kríky v spolupráci s mestom. 

9. Interakcia dieťaťa s počítačom – oboznamovanie s PC a jeho prídavným zariadením, 

získavanie počítačovej gramotnosti, využívanie PC vo výtvarnom prejave. 

10. Malí technici – rozvoj technických zručností a tvorivosti detí predškolského veku. 

11. Útulný dvor pre najmenších – rekreačná bylinkovo – kvetinová záhradka. 

12. Dajme spolu gól – hravou formou vytvoriť kladný vzťah k futbalu a športu vo 

všeobecnosti. 

13. Zeleninkovo – preventívny program o zdravej výžive. 

14. S hudbou je nám veselo – utváranie pozitívneho vzťahu k hudobnému umeniu. 

15. Projekt „Žiar vie separovať“. 

16. Šťastná lúka – pozorovanie života na lúke, rozvíjanie enviromentálneho cítenia. 

17. Doprava – zameraný na elementárne poznatky z cestnej dopravy. 

18. Aj my chceme dýchať čistý vzduch – zbavenie nečistôt a dezinfekcia vzduchu 

germicídnym žiaričom. 

19. Recyklohry – triedenie odpadu. 

20. Školský dvor – svet detskej radosti – rekonštrukcia vybavenia školského dvora. 

21. Zdravý úsmev – osvojenie si správnych hygienických návykov, najmä vo vzťahu 

k starostlivosti o svoj chrup. 

22. Projekt Adoptuj si kravičku. 

23. Kniha náš priateľ a pomocník – aktualizácia revitalizácia detskej a učiteľskej knižnice. 

24. Projekt DENTAL ALARM & BRUSHERS (Zdravé zúbky). 

25. Detská atletika. 

26. Duálne vzdelávanie. 

27. Hravo a bezpečne. 
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8. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

 

V  školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou komplexná inšpekcia 

v Materskej škole na Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom a  jej elokovaných pracoviskách 

s nasledovným záverom: 
  

9. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Priestorové podmienky materskej školy a jej EP sú vyhovujúce zapísanému počtu detí. 

Miestnosti sú typizované, v niektorých MŠ je oddelená herňa od spálne a jedálne, v iných sú jej 

súčasťou.   

Materiálno technické podmienky vyhovujú potrebám VV procesu, snažíme sa ich neustále 

zlepšovať, zvyšovať úroveň vybavenosti nákupom nových učebných pomôcok, výtvarného a 

technického materiálu aj spoluprácou s rodičmi, sponzorskými darmi, vypracovávaním projektov, 

využívaním 2% z daní rodičov a zamestnancov MŠ.  Získané financie a  investície sú uvedené 

v časti č. 10 Finančné zabezpečenie VVŠ v MŠ.                                                                         

Exteriéry školského dvora sú estetické a bezpečné, vyhovujú potrebám detí. Prvky do detských 

ihrísk postupne vymieňame. Je dostatok voľnej plochy pre pohyb a športové aktivity. Školské 

dvory sú pravidelne kosené, upravované, poskytujú veľmi dobré podmienky pre relaxáciu, 

pohybové vyžitie detí aj pre edukačné aktivity detí. Postupne naďalej dochádza k výmene 

kovových prvkov za nové  podľa súčasných trendov a noriem EÚ.  Pravidelne venujeme 

pozornosť údržbe pieskovísk. 

                                                                                    

EP Ul. Sládkovičova č. 1 

Priestory materskej školy vyhovujú požiadavkám na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Exteriér MŠ 

je priestranný a estetický, udržiavame okrasné zákony pred vstupom do materskej školy i na 

školskom dvore. Pre nevyhovujúcu pôdu, zlé podložie je veľký problém s výsadbou nových 

stromov, ktoré sa väčšinou nechytia, hoci sa roky snažíme o výsadbu. Bol zrekonštruovaný celý 

povrch chodníka na školskom dvore, ktorý bol v havarijnom stave (z prostriedkov mesta), čím sa 

výrazne zlepšila bezpečnosť detí pri pohybe na dvore. Sú tu 3 prekryté pieskoviská a jedno 

štrkovisko. Doplnili sa nové drevené prvky - domček s lezeckou stenou a šúchalou a malý domček 

pre 2-3 ročné deti. Vymenili sa dve závesné hojdačky, ktoré už boli nefunkčné. Na okná tried boli 

namontované exteriérové rolety, vďaka čomu sa znížila teplota v triedach a zlepšila klíma. 

Nainštalovala sa tieniaca plachta nad pieskovisko a štrkovisko. 

V triedach sú PC (napojené na internet vo všetkých  triedach), interaktívne tabule sú v 4 triedach, 

priebežne sa dokupujú nové didaktické stavebnice. Vymenili sme šatňové skrinky v dvoch 

triedach, takže sú už nové vo všetkých piatich (z vlastných zdrojov). Bol zakúpený nový koberec 

do triedy na prízemí a vymenený koberec v spálni 2-3 ročných detí, ktorý bol najstarší.  

 

EP Ul. A. Kmeťa č. 11  

Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce zapísanému počtu detí. V súčasnosti je potrebná 

rekonštrukcia 3 detských sociálnych zariadení, výmena podláh a obnova ďalších priestorov MŠ.  

Exteriér školského dvora je estetický a bezpečný, vyhovuje potrebám detí. Deti majú dostatok 

preliezačiek aj voľnej plochy pre pohyb a športové aktivity. Jednotlivé prvky školského dvora 

pravidelne udržiavame, opravujeme, vymieňame. V altánku deti pracujú na rôznych 

experimentoch, využívajú ho aj ako výtvarnú dielňu. V tomto školskom roku sme museli odstrániť 

jednu hojdačku z bezpečnostných dôvodov. 

Stále pretrváva problém so zatienením časti školského dvora. 

Po rekonštrukcii nám vznikli ďalšie dve triedy. Pobyt detí na školskom dvore je tým pádom 

obmedzený, preto potrebujeme upraviť časť dvora pred budovou MŠ a uzatvoriť ho. 
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Materiálno technické podmienky vyhovujú potrebám VV procesu, snažíme sa ich neustále 

zlepšovať, zvyšovať úroveň vybavenosti nákupom nových učebných pomôcok, výtvarného a 

technického materiálu, spoluprácou s rodičmi, sponzorskými darmi, vypracovávaním projektov, 

využívaním 2% z daní rodičov a zamestnancov MŠ. 

V tomto školskom roku bolo zakúpené: 

-výtvarný a pracovný materiál, hračky a didaktické pomôcky, výzdoba interiéru MŠ, tonery do 

tlačiarne, balíčky pre deti k Mikulášovi, darčeky pre predškolákov- knihy, tašky, darčeky k MDD, 

dva koberce do tried (OZ Veterníček), získali sme sponzorské vecné dary od rodičov a priateľov 

školy: kancelárske potreby, papier na kreslenie pre deti, kopírovanie materiálov na edukáciu, 

občerstvenie a sladkosti k Mikulášovi, ovocie, farbičky, dve tlačiarne, kancelársky papier, ovocie, 

futbalové lopty, šanóny, náplne do tlačiarne, hygienické potreby, medovníky, zelenina, skrine, 

šatník, Recyklohry -2ks CD prehrávače. 

Zapájame sa do projektov, v tomto školskom roku sme zapojili do 2 projektov. Úspešní sme boli v 

oboch. 

 

  

EP A. Kmeťa č. 17  

Priestorové podmienky materskej školy sú vyhovujúce zapísanému počtu detí. Miestnosti sú 

typizované, je oddelená herňa od spálne a jedálne. Ako jediná MŠ disponujeme vlastnou 

telocvičňou, ktorú sme svojpomocne vybudovali a zariadili.  

Materiálno technické podmienky vyhovujú potrebám VV procesu. Svojpomocne sme zabezpečili 

výmenu podlahovej krytiny v oboch spálňach, ktoré sa tiež vymaľovali a boli do nich zakúpené 

nové lehátka.  Vo všetkých triedach je vymenený nábytok a koberce, tiež podlaha v jedálni. 

Exteriér ŠD je bezpečný  a vyhovuje potrebám detí vďaka oprave herných prvkov, ktorú nám 

uskutočnil údržbár a finančne podporil rodič. 

Snažíme sa ich neustále zlepšovať, zvyšovať úroveň vybavenosti nákupom nových učebných 

pomôcok, výtvarného a technického materiálu, spoluprácou s rodičmi, sponzorskými darmi, 

vypracovávaním projektov, využívaním 2% z daní rodičov a zamestnancov MŠ. 

 

EP Ul. M. R. Štefánika č. 23   

Priestory v MŠ sú funkčné, udržiavané a hygienicky zabezpečené. Počas školského roka sa 

ochranným náterom maľovali vnútorné dvere v triedach a kryty radiátorov, v čom chceme 

pokračovať aj naďalej, aby boli priestory estetické. Prioritou je výmena podlahovej krytiny, čo sa 

nám sčasti podarilo. Zakúpili sa koberce do dvoch tried. 

Stav a vybavenie exteriéru umožňuje realizáciu pohybových, rekreačných i hrových činností. 

Školský dvor je vybavený novým, vhodným a bezpečným didaktickým zariadením podľa 

súčasných trendov a noriem EÚ, čo umožňuje deťom plnohodnotnejší  pobyt na školskom dvore. 

Všetky hracie prvky sa obnovujú novými nátermi a nátermi na ošetrenie dreva, vymieňajú sa 

niektoré drevené časti, ktoré stratili svoju funkčnosť. Vymienili sa  chodníkové dlaždice, na 

nerovnosti bola použitá betonáž, vymenili sa drevené dosky na lavičkách. Doplnili sa závesné 

hojdačky. Pozornosť sa venuje údržbe pieskoviska. V pieskovisku je znížená hĺbka, dno je 

vymurované. Pieskovisko je prekryté, čo dopomohlo k hygiene piesku. Zakúpilo sa množstvo 

tvorítok a hračiek do piesku, párové športové hry na ŠD, lopty, basketbalová súprava. 

Materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni. Súčasťou MŠ je multimediálna učebňa.  

V dielni Protechu sa postupne dopĺňa pracovný materiál, ktorý je potrebný naďalej dopĺňať. 

V dielni si deti zážitkovým učením rozvíjajú technické zručnosti a tvorivosť, manipulujú 

s rozličným materiálom a nástrojmi. Deti získavajú technické kompetencie a utvárajú si základy 

technického myslenia. 

Pozitíva sú v pomerne širokej škále učebných pomôcok, digitálnych  hračiek, v dostatočne 

bohatom a priebežne aktualizovanom fonde detskej a pedagogickej odbornej literatúry a v dostatku 
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materiálu na edukačnú činnosť. Z 2% daní rodičov sa dokúpili poličky do nábytkovej zostavy, 

knihovne na detské knihy, zvieracie čiapky. 

 

EP Ul. Rudenkova č. 1  

Budova MŠ je typizovaná, dvojpodlažná. Je umiestnená v účelovej budove s 3  heterogénymi 

triedami .                              

Areál školy tvorí priestranný dvor s novým dreveným altánom so sedením, ktorý je využívaný na 

realizáciu VVČ, s lavičkami, prekrytým pieskoviskom, viacúčelovými preliezačkami, 2 

domčekmi, s terasou a tabuľami na kreslenie, 3 strunovými hojdačkami, vláčikom, autom a 

jaštericou. Zariadenia sú vo väčšej miere nové. Sieť na pieskovisku je  funkčná.  Na dvore sú 

vytvorené menšie záhony s kríkmi, kvetmi, ktoré sa využívajú v edukačnom procese ako priame 

pozorovanie a zážitkové učenie. Tiež z projektu „Útulný dvor pre najmenších“ boli vytvorené 

záhony kvetov a byliniek ohraničené dlažbovými chodníčkami. Kosenie dvora bolo 

zabezpečované podľa potreby viac krát za sezónu. Máme vybudovaný asfaltový chodník po 

obvode celého školského dvora, dokreslený dopravným značením, čím sa vytvorilo malé dopravné 

ihrisko. 

Materiálno -technické podmienky - počas školského roka boli zakúpené čistiace a dezinfekčné 

prostriedky, základný výtvarný, kancelársky materiál, tonery do tlačiarní,  detské vankúše, nový 

vysávač, OOPP prevádzkovým i pedagogickým zamestnancom, z pridelených financií sme 

zakúpili didaktické pomôcky do tried, pružinovú hojdačku a drevený altán na školský dvor. 

Odstraňovala sa porucha na kanalizácii, odpadovom potrubí vo WC v triede Aleš. Drobné poruchy 

boli odstraňované priebežne. Vymieňali sa interiérové dvere v triede Aleš. 

Na školskom dvore sa ponatierali preliezačky, domčeky a altán. 

Nedostatky pociťujeme v zastaranom  materiálnom vybavení, (zariadenie - niektorý nábytok 

v triedach, opotrebované podlahové krytiny na schodišti a vo vstupnej hale, interiérové dvere), len 

základný pracovný a výtvarný materiál. 

 

EP Ul. Rázusova č. 6  

MŠ je umiestnená v účelovej 2 pavilónovej budove. Hracie kútiky v triedach sú vybavené  novým 

moderným detským nábytkom, doplnené o nové hračky a didaktické pomôcky. 

Areál školy je dostatočne priestranný, vysadený ihličnatými stromami, kríkmi, kvetinovými 

záhonmi, ozdobnou skalkou a vybavený kovovými a drevenými preliezačkami, hojdačkami, 

altánkom, amfiteátrom, imitáciou zvieracích postavičiek a maľovaním na chodníkoch. Pre 

estetickosť školského dvora sa okrasné miesta s výsadbou a chodníky  vyložili novým ozdobným 

štrkovým materiálom. 

ŠD sa doplnil  o viacfunkčné hrové prvky - záhradný domček s preliezačkami, šúchalami, lezeckou 

stenou, lezeckým tunelom, dreveným vláčikom, detskými lavičkami, o záhradnú trampolínu 

a o prenosné ekologické pieskovisko, stenou na exteriérové kreslenie. 

Všetky hracie prvky sa obnovujú novými nátermi a nátermi na ošetrenie dreva. Zakúpili sa nové 

kolobežky, fúriky, lopty a rôzne športové náčinia s ktorými si deti môžu rozvíjať športovú aktivitu 

podľa vlastného výberu a záujmu. 

V mesiaci júl bola zrealizovaná celková rekonštrukcia sociálneho zariadenia v D triede, 

zrekonštruované a vymenené liatinové potrubia, čiastočne vymenené vodovodné batérie. 

Rekonštrukciou sociálnych zariadení sa vylepšila estetickosť interiéru materskej školy, v ktorom 

v budúcnosti plánujeme pokračovať a tak zabezpečiť hygienické, bezpečné a príjemné prostredie 

materskej školy.  

 

MŠ Ul. Dr. Janského č. 8  

Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce zapísanému počtu detí. Chýba nám priestor- hala, 

spoločenská miestnosť, ktorá by sa dala využívať na spoločenské udalosti, spoločné akcie- ZRPŠ, 
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besiedky, karneval... Chýbajú nám priestory na prezliekanie učiteliek, kabinety na uskladnenie 

osobných učebných pomôcok, výtvarného materiálu.    

Exteriér školského dvora je estetický a bezpečný, vyhovuje potrebám detí. Deti majú dostatok 

preliezačiek aj voľnej plochy pre pohyb a športové aktivity. Školský dvor je pravidelne kosený, 

upravovaný, poskytuje veľmi dobré podmienky pre relaxáciu, pohybové vyžitie detí aj pre 

edukačné aktivity detí. Jednotlivé prvky školského dvora pravidelne, udržiavame, opravujeme, 

vymieňame. Doplnili sme na školský dvor novú hojdačku, preliezačky - opičiu dráhu, zakúpenú 

z prostriedkov RZ a lanový mostík pre deti zakúpený z výhry zo súťaže Šikovné pršteky OD Prior. 

Materiálno technické podmienky vyhovujú potrebám VV procesu, snažíme sa ich neustále 

zlepšovať, zvyšovať úroveň vybavenosti nákupom nových učebných pomôcok, výtvarného a 

technického materiálu, spoluprácou s rodičmi, sponzorskými darmi, vypracovávaním projektov, 

využívaním 2% z daní rodičov a zamestnancov MŠ. 

 

 

 

 

V oblasti školského stravovania bola do ŠJ A. Kmeťa 11 zakúpená umývačka riadu, chladnička 

a drobný inventár, do ŠJ Ul. Rudenkova č. 1 bola zakúpená mraznička a sponzorsky ručný mixér. 

V ŠJ M. R. Štefánika č. 23 bola vymaľovaná kancelária ŠJ. Všetkým školským jedálňam bol 

doplnený drobný inventár. 

 

Návrhy opatrení :  

• Výmena interiérových dverí alebo nový náter na všetky interiérové dvere a zárubne. 

• Postupná výmena nábytku v triedach, kobercov, detských stoličiek v triedach, šatňového 

nábytku, úložných boxov na hračky. 

• Výmena podlahovej krytiny v triedach, spálňach, dlažby na chodbách, schodišti.  

• Protišmykové dlažby v exteriéroch. 

• Rekonštrukcia chodníkov na školskom dvore. 

• Dopĺňanie didaktického materiálu a pomôcok. 

• Výmena piesku v pieskoviskách. 

• Tienenie pieskovísk. 

• Vybavenie ŠJ potrebným inventárom. 

• Odstránenie nefunkčných výdajných okienok v triedach – zamurovanie. 

• Výmena krytov na radiátoroch. 

• Obnova didaktickej techniky v triedach (PC, IT tabule, farebné tlačiarne). 

• Policový úložný priestor na výtvarné pomôcky. 

• Oprava terasy. 

• Natieranie plota. 

• Zatienenie školského dvora. 

• Oprava, výmena a doplnenie detských externých preliezok, herných prvkov a lavičiek na 

školskom dvore. 

• Natieranie drevených prvkov na školskom dvore. 

• Vytvorenie priestoru na hry pred budovou X.MŠ pre novovytvorené triedy. 

• Nákup IT do nových tried, šatníková skriňa do E triedy – X.MŠ 

• Oprava  žalúzií v triedach. 

• Dlažba v pivničných priestoroch. 

 

Väčšie investičné náklady: 

• Rekonštrukcia kanalizácií.  
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• Rekonštrukcia strechy na A. Kmeťa 17, vybudovanie zelených striech v ostatných MŠ. 

• Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre deti a personál. 

• Rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena svietidiel. 

• Vymaľovanie všetkých priestorov. 

• Rekonštrukcia rozvodov tepla a vody. 

• Asfaltovanie pevných plôch na školskom dvore. 

• Zabezpečenie vonkajšieho tienenia na okná (vonkajšie žalúzie, rolety, markízy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy podľa § 2 

zákona č. 597/2003 Z. z.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

za obdobie od 01. 01. 2021  do  31. 12. 2021: 

 

  Rozpočet 

(upravený) 

09 Vzdelávanie  

   

 Predškolská výchova – bežné výdavky                                                        2 068 340,00 

          v  tom: 

 

  

09111 Materská škola 1 740 050,00 

   

 610 mzdy + príplatky 1 106 009,00 

 620 poistné do poisťovní 409 625,00 

 630 tovary, služby 209 954,00 

 640 bežné transfery 14 462,00 

   

09601 Školská jedáleň 328 290,00 

   

 610 mzdy + príplatky 196 091,00 

 620 poistné do poisťovní 73 127,00 

 630 tovary, služby 53 491,00 

 640 bežné transfery 5 581,00 

   

  

Účelovo určené FP –  kapitálové výdavky 

 

4 600,00 

  

Účelovo určené FP na výchovu a vzdelávanie 

 

59 293,00 

  

Účelovo určené FP zo ŠR ostatné 

 

35 221,00 

   

 Účelovo určené FP – BV - sponzorské 3 084,00 
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Účelovo určené FP – KV - sponzorské 2 510,00 

   

 Účelovo viazané FP – BV - UPSVR   63 624,00 

   

   

   

 Dotácia pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti 

z rodín s príjmom najviac do výšky životného 

minima, pre deti v predškolskom veku na podporu 

stravovania 

22 316,80 

 

 

 

 

   

   

Bežné výdavky -  čerpanie celkom:                                                      1 963 672,17   EUR 

 

 

Materská škola                                                                                       1 642 371,39 

Mzdy a ostatné  príplatky                                                                     1 054 069,71 

Poistné a príspevok do poisťovní                                                            387 048,85 

  

Cestovné náhrady- tuzemské  

* použité v zmysle zákona o cestovných náhradách                                          10,60                                                                                             

 

 

Energie, voda a komunikácie,  

V tom:                                                                                                           98 393,91   

*úhrada  zálohových   platieb a vyúčtovanie za  elektrickú energiu, 

  plynu, faktúry za teplo, vodné stočné                                                         94 403,75                                           

*poštovné a telekomunikačné služby,  internet                                              3 990,16 

  

 

Materiál                                                                                                        20 144,84 

*  výchovný a výtvarný  materiál, OOPP, bežný materiál k údržbe a opravám,  

    komponenty  k  počítačom, odborné publikácie, zvýšené výdavky na nákup  

    čistiacich  a dezinfekčných prostriedkov, kancelársky materiál, pedagog.tlačivá,    

    detských postieľok, matracov, obliečky, nákup antigénových testov                                                                         

          

                                                                             

Rutinná a štandardná údržba                                                                     15 757,23 

*servis PC a signalizačných zariadení, elektroúdržbárske práce, 

  oprava kanalizačného potrubia,  aktualizácie  programov mzdovej a účtovníckej agendy  

  oprava práčky, dataprojektora, oprava oplotenia, výťahu, strechy,  odstránenie    

  zatekania priestorov  kuchyne a práčovne, bežné murárske a maliarske práce, oprava     

  senzora, oprava a výmena žalúzií, odstránenie detských exteriérových atrakcií,  

    

         

Služby                                                                                                           55 029,32 
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*školenia, semináre, platby za  špeciálne  služby SPIN-u, pravidelné 

  revízie komínov,  plynových  zariadení, bleskozvodov a elektrických zariadení 

  úhrada daní a MP za  odvoz  komunálneho odpadu,  deratizácia,  poplatky  banke,  

  servisné  práce k počítačom,  príspevok na stravovanie zamestnancom, 

  prídel do sociálneho fondu,  dohody o vykonaní  práce, služby PO a BOZP, 

  služby  PaM, príspevok na rekreácie,   

  

    

Bežné transfery                                                                                            11 916,93  

* nemocenské dávky zamestnancov, úhrada odchodného pri  prvom odchode do dôchodku                                                                      

 

Kapitálové výdavky                                                                                           0,00   

 

 

Školská jedáleň                                                                                         321 300,78  

 

Mzdy a ostatné príplatky                                                                         192 484,38                                          

Poistné a príspevok do poisťovní                                                              71 340,53                                             

 

Cestovné náhrady- tuzemské                                                                             0,00 

* použité v zmysle zákona o cestovných náhradách                                                                                                                                     

 

Energie, voda a komunikácie  

V tom:                                                                                                         22 776,71   

*úhrada zálohových   platieb a vyúčtovanie  za  elektrickú energiu,  

  plynu,  faktúry za teplo , vodné stočné                                                      22 423,51                       

*poštovné a telekomunikačné služby                                                               353,20  

  

Materiál                                                                                                         9 461,77 

*OOPP, kuchynský inventár, chladnička, umývačka riadu,  komponenty do počítačov,   

  údržbár.materiál  čistiaci, dezinfekčný  a  kancelársky  materiál, tlačivá 

  

Rutinná a štandardná údržba                                                                         470,40 

*oprava vodovodného potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie lapača tukov,   

  kanalizácie,  oprava plynových zariadení, oprava sporáka                                               

 

Služby                                                                                                            16 028,80 

*školenia,   odvoz  komunálneho   odpadu, všeobecné  služby, stravovanie zamestnancov,   

  poplatky  banke, prídel  do sociálneho  fondu, odborné prehliadky a revízie 

  výťahov, váh,  plynových zariadení 

 

Bežné transfery                                                                                               4 172,49 

*nemocenské dávky a výplata odchodného                                                                                      

 

 

Kapitálové výdavky     - nákup konvektomatu                                            4 565,70 

 

Účelovo viazané FP                                                                                       63 624,30 

*refundácia nákladov miezd a odvodov UPSVR                                            63 624,30 
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Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov 

na výchovu a vzdelávanie :                                                                            59 293,00  

*osobné príplatky, odmeny +poistné do poisťovní za zamestnávateľa           30 906,96   

* materiál -  výtvarný a  výchovný, stavebnice, skladačky, lego                     28 386,04 

   puzzle, magnetické didaktické pomôcky,  

 

Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR ostatné  

                                                                                                                         35 221,20 

v tom: 

- projekt „Múdre hranie“                                                                                    1 000,00 

- špecifiká - dofinancovanie nákladov novovzniknutých tried MŠ                  20 000,00 

- projekt MŠ  „Predškoláci“                                                                             10 000,00 

- špecifiká - osobné ochranné pomôcky                                                                595,00 

- MPSVaR - školské potreby                                                                                 116,20 

- špecifiká - testovanie, OOP, dezinfekčné prostr.                                             3 510,00 

  

Čerpanie účelovo určených FP na podporu stravovania                     22 316,80 

dotácie pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín s príjmom          

najviac do výšky životného minima pre deti v predškolskom veku  

na podporu stravovania 

 

 Sponzorské prostriedky získané celkom:                                               5 594,00 

 

V tom:      

Nadácia Pontis - Tesco                                                                                 800,00 

-  Cvičíme na dvore                                                   

 

OD Prior Stred                                                                                          1 000,00 

-       na výchovu a vzdelávanie detí predškol.veku 

 

Slovenský futbalový zväz                                                                            100,00  

- Dajme spolu gól 

 

Program – Školské ovocie                                                                          726,00  

 

DZ Aleš – interiérové vybavenie tr. Aleš                                                  458,00 

                  obstaranie exteriérového domčeka                                      2 510,00 

     

Vlastné príjmy získané                                                                            121 524,50   

 *z prenájmu                                                                           5 945,40  

* režijné náklady ŠJ, služby                                                                       45 539,88 

* príspevky rodičov                                                                                     61 910,33  

* sponzorské/granty                                                                                       5 593,65 

* z dobropisov, iné príjmy                                                                             2 535,24 

* úroky                                                                                                                  0,00 

 

 

 

 

 Finančné prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov detí 
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Rodičia si na začiatku školského roka odsúhlasili finančné príspevky podľa vlastného uváženia. 

Spolu za školský rok sa vyzbieralo 20 628 €. Finančné prostriedky boli použité podľa potrieb MŠ 

a po schválení rodičovského výboru.  

 

 

MŠ – elokované triedy 

Finančné  prostriedky odsúhlasené na RZ  

Suma  Použitie 

MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 3 280 € poplatok za notársku zápisnicu - OZ, výtvarný 

a kreatívny materiál pre deti, výzdoba MŠ, 

stierkovanie a maľovanie triedy A, edukačné 

pomôcky, látky a stuhy na detské kroje, koberec do 

A. triedy, darčeky na Mikuláša, k MDD, 

predškolákom, vystúpenie pre deti, farby na 

natieranie drevených prvkov na školskom dvore 

(lavičky, stoly) 

EP M. R. Štefánika 23 2 020 € Hračky a tvorítka do pieskoviska, párové športové 

hry, lopty, stavebnice, balíčky Mikuláš MDD, 

dekoračné prvky, kvety a byliny do školskej skalky, 

kvety pre mamičky, knihy pre predškolákov, 

spoločenské stolové hry, registrácia OZ u notára, 

drobný pracovný a výtvarný materiál  

EP Rudenkova  1 700 € 

 

420 € 

balíčky na Mikuláša, MDD, predškolákom, knihy, 

výtvarný a pracovný materiál 

Trieda Aleš – balíčky na Mikuláša, MDD 

EP Rázusova  6 3 100 € Mikulášske balíčky, hračky na doplnenie 

námetových kútikov, dopĺňanie výtvarného 

a pracovného materiálu pre tvorivé dielne a aktivity 

realizované pre deti mimo VVČ, darčeky na Deň 

detí, darčeky pre mamičky na Deň matiek, darčeky 

pre predškolákov, občerstvenie na rozlúčku 

s predškolákmi a na aktivity realizované na 

školskom dvore, drobná údržba - farby, nátery, 

tonery do tlačiarní, zemina, administratívne 

poplatky OZ, montáž prvkov na školskom dvore. 

EP Sládkovičova 1 2 448 € Menší nábytok na mieru, mikulášske balíčky, 

skákací hrad k MDD, knihy pre predškolákov, 

učebné pomôcky a hračky, dofinancovanie 

šatňových skriniek, koberec do triedy 

EP  A. Kmeťa  17 4 400 € Balíčky Mikuláš, hračky do tried, darčeky k MDD, 

knihy pre predškolákov, tablo, poplatok u notára, 

stoly do predškolskej triedy so stoličkami, farby do 

tlačiarne, drobný výtvarný materiál 

EP  A. Kmeťa 11 4 260 € Poplatok za notársku zápisnicu – OZ, didaktické 

pomôcky, koberce tonery, knihy pre predškolákov,  

sladkosti a darčeky ku Dňu detí, príspevok 

Recyklohry, ostatné prostriedky sa presúvajú do 

ďalšieho školského roka. 

Spolu: 20 628 €  

 

Iné finančné prostriedky 
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MŠ – elokované triedy 

Poukázané 2% z daní v roku 2020 jednotlivé OZ 

Názov OZ Suma Použitie  
MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 SRRZ-RZ 

Veselý 

domček 

2 013,05 € výtvarný a pracovný materiál, hračky 

a didaktické pomôcky, výzdoba 

interiéru MŠ, vystúpenie pre deti 

k MDD, Opičia dráha – preliezačky 

na školský dvor, dopadová plocha pod 

hojdačky a šúchalu 

EP  A. Kmeťa 17 OZ Úsmev 1 703,20 € Stôl a stoličky do jedálne pre 

zamestnancov, farba na maľovanie 

spální, lepidlo na podlahovú krytinu, 

FA za položenie podlahovej krytiny, 

farebné tlačiarne do 3 tried 

EP M. R. Štefánika 23 OZ Maják 

psychickej 

pohody a 

bezpečia 

1 180 € Poličky do nábytkovej zostavy, 

knihovňa na detské knihy, 

basketbalová súprava na ŠD, koberce, 

skrinky na pomôcky 

EP Rudenkova 1 OZ Veselá 

včielka 

141,80 € Presúvajú sa do budúceho šk. roka 

EP Rázusova 6 OZ Malá 

sedmokráska 

222 € Poličky a vešiaky na detské uteráčiky 

EP Sládkovičova 1  OZ Slniečko 2 152,99 € Lavičky, nábytok, šatňové skrinky 

EP A. Kmeťa 11 Veterníček 1 389,23 € Presúvajú sa do budúceho šk. roka 

Spolu:  8 802,27 €  

 

 

 

MŠ – elokované triedy 

Projekty 

Názov  Suma Použitie 

MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 Projekt Tesco 

Bylinkové 

záhony 

1 300 € Bylinkové záhony na školský dvor + 

príslušenstvo 

EP Ul. A. Kmeťa č. 17 Múdre hranie 

 

Dajme spolu 

gól 

1 000 € Telovýchovné náradie a náčinie do 

telocvične 

Futbalové lopty a tričká 

EP M.R.Štefánika 23 Múdre hranie 980 € Didaktický materiál 

EP Rudenkova 1 Múdre hranie 1 000 € Knihy, didaktické pomôcky 

EP  Rázusova  6 Múdre hranie 1 000 € Didaktické hračky 

EP  Sládkovičova  1 Múdre hranie 1 000 € Knihy, didaktické pomôcky 

EP A. Kmeťa 11 Múdre hranie 

Chceme sa hrať 

vonku 

1 000 € 

1 300 € 

Didaktické pomôcky 

Nákup náradia na školský dvor 

Spolu:  8 580 €  

 

 

MŠ – elokované triedy 

Sponzorstvo 

Suma  Použitie 

MŠ, Ul. Dr. Janského  8 - - 

EP A. Kmeťa 17 50 € COOP Jednota k MDD 
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100 € 

100 € 

150 € 

 

100 € 

Tesco 

Kaufland 

Zakúpenie a dovoz materiálu na opravu herných 

prvkov na ŠD 

Dekoračný materiál na výzdobu a papier na 

kreslenie 

EP M. R. Štefánika 23 150 € Lego, puzzle 

EP Rudenkova  1 120 € Encyklopédie, knihy, skladačky Aleš 

EP Rázusova  6 30 € 

800 € 

300 € 

800 € 

300 € 

COOP Jednota k MDD 

Profession – Deň detí (skákacie hrady) 

Darčeky pre predškolákov 

Detský vláčik s lavičkami 

Okrasný záhradný štrk 

EP Sládkovičova 1 5 900 € 

 

500 € 

 

1300 € 

Hydro Extrusion Slovakia, s.r.o. – exteriérové 

rolety 

Nemak Slovakia, s.r.o. – exteriérové rolety 

dofinancovanie 

Rodičia – exteriérové rolety (spolufinancovanie) 

EP  A. Kmeťa  11 1 500 € 

1 500 € 

Hojdačka 

Výtvarný, hygienický, potravinársky, zeleninovo 

– ovocný, technický a didaktický materiál 

Spolu: 13 700 €  

V tomto školskom roku sa nám podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov (rodičovské 

príspevky, projekty, sponzorstvo) spolu 51710,27 €. 

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých má škola nedostatky  

 

MŠ dosahuje veľmi dobré výsledky: 

- v hudobno-dramatickom a pohybovom prejave 4-6 ročných detí, čo potvrdzujú aj rôzne 

prezentácie na verejnosti a pozitívny ohlas rodičov, 

- v aktívnom zapájaní sa a oceneniach vo výtvarných súťažiach pre deti, 

- v kvalitnej a odbornej príprave detí na vstup do ZŠ, 

- v procese osvojovania  a zdokonaľovania sa technických zručností (PROTECH, Lego), 

- v dobrej spolupráci s rodičmi pri spoločných aktivitách (besiedky, výlety, brigády, 

sponzorstvo), 

- v pohybovej zručnosti detí – športové aktivity a súťaže, 

- v tvorbe projektov a ich realizácii, 

- v zapájaní sa do kultúrnych a športových podujatí, 

- v organizácii rozmanitých aktivít a podujatí, 

- v budovaní a rozvíjaní zdravého životného štýlu (Deň jablka, Športový deň, Deň zdravia, 

Mliečny program), 

- v práci detí s digitálnymi technológiami, 

- v spolupráca so zriaďovateľom mestom Žiar nad Hronom a inými subjektami, 

- v prezentácii MŠ aktualizáciou informácií na webovej stránke, v mestských novinách, 

vytvorením stránok na sociálnych sieťach, 

- vo vytváraní dobrých podmienok na adaptáciu dvojročných detí prechádzajúcich z jasieľ, 

- v realizácii projektu Aleš – trieda, v ktorej je VVČ orientovaná na všestranný a harmonický 

rozvoj detí, kde sa v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách uplatňujú výchovné princípy pedagogiky Márie 

Montessori. 
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Personálna oblasť: 

 

Silné stránky: 

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

- spolupráca a vzájomná komunikácia v rámci celého právneho subjektu, 

- vzájomná metodická pomoc, prenos informácii, aktuálnej legislatívy a pod., 

- záujem o ďalšie vzdelávanie, profesijný rozvoj, 

- odovzdávanie skúseností, vedomostí študentom pedagogických škôl – pedagogická prax 

v MŠ, duálne vzdelávanie, 

- spolupráca so špeciálnymi pedagógmi a asistentmi učiteľa v práci s deťmi so ŠVVP,  

- využívanie asistentov k 2 – ročným deťom cez projekty ÚPSVaR. 

Slabé stránky: 

- vysoká fluktuácia zamestnancov – odchod do starobného a predčasného starobného dôchodku, 

zmena povolania, MD, 

- zastupovanie zamestnancov z dôvodu dlhodobých PN, zhoršený zdravotný stav zamestnancov, 

- neustále sa meniaca legislatíva, s tým súvisiaca potreba vzdelávania PZ, 

- stagnácia v sebavzdelávaní a využívaní inovatívnych edukačných metód a foriem práce 

(syndróm vyhorenia), nevyužívanie dostupných digitálnych pomôcok, PC vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

Návrhy opatrení:  

- zamerať pozornosť na funkčný systém vzdelávania a profesijného rozvoja PZ v spolupráci 

s MZ, SPV, MPC, 

- naďalej vytvárať podmienky pre zvyšovanie odbornosti učiteliek, 

- realizovať metodické podujatia zamerané na informovanosť PZ v oblasti legislatívy MŠ ako aj 

s prácou s DT, 

- zodpovedne, aktívne a tvorivo pristupovať k realizácii ŠKVP, dôsledne plniť ciele, 

- uplatňovať inovatívne metódy vo VVČ, 

- na rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti využívať zo strany všetkých 

učiteliek inovatívne metódy a stratégie, 

- kontrolnú a poradenskú činnosť zamerať na uplatňovanie inovatívnych metód a stratégií 

v edukačnom procese, 

- podporovať partnerskú spolupráca s rodičmi, deťmi a zamestnancami a vytvárať pozitívnu 

atmosféru v MŠ, 

- pedagogické pôsobenie zamerať na zmysluplné rozvojové možnosti detí, 

- pozornosť venovať deťom zo znevýhodneného prostredia a deťom so ŠVVP a úzko 

spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi, 

- umožniť rodičom účasť na záujmových aktivitách ako aj plánovaní aktivít MŠ podľa 

možností, 

- naďalej využívať spoluprácu s ÚPSVaR pri aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti. 

 

12. Ďalšie informácie: 

 

Psychohygienické podmienky sú prispôsobené potrebám detí, rešpektujú požiadavky vekových 

a individuálnych osobitostí, ako aj zdravého životného štýlu. Denný režim je prispôsobený 

potrebám detí, nie je direktívny, ale prispôsobuje sa aktuálnym podmienkam. V EP A. Kmeťa 17 

je zrekonštruovaná telocvičňa, ktorá je denne využívaná podľa harmonogramu. Interiéry 

a exteriéry spĺňajú hygienické aj estetické požiadavky – v priebehu roka sa podľa potrieb 

a možností obmieňajú a obnovujú. Organizačné usporiadanie denných činností vyhovovalo 

psychohygienickým požiadavkám. Najviac preferovanými aktivitami boli edukačné hry. 
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Umožňovali deťom najviac slobodného prístupu k hrovým aktivitám, k získavaniu a zdokonaleniu 

rečového, pohybového, výtvarného alebo dramatického prejavu. 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Vzájomné vzťahy sú založené na vzájomnej 

dôvere a partnerskom prístupe. Komunikácia je aktívna a efektívna. Veľkým prínosom je práca 

špeciálneho pedagóga, ktorý profesionálnym spôsobom poskytuje poradenstvo rodičom detí so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Rodičia pomáhajú MŠ nielen finančne, ale aj 

formou samostatnej práce, či rozmnožovaním materiálov a pod. Prípadné nedostatky 

a pripomienky sa snažíme riešiť okamžite a následne ich odstraňovať. 

Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi a rodičmi sú založené na kooperácii, vzájomnej pomoci 

a dôvere. Rodičia pomáhajú MŠ v rámci svojich možností. Vo všetkých elokovaných pracoviskách        

právneho subjektu prevláda tolerancia a ochota pomôcť si.  

Úzko spolupracujeme aj s ďalšími subjektmi - planetárium (výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“), 

Centrá pedagogického poradenstva a prevencie (konzultácie, testy školskej zrelosti), logopéd 

(depistáž v MŠ, poradenstvo).  

Pozitívne hodnotíme komunikáciu a spoluprácu  medzi jednotlivými elokovanými pracoviskami, 

ako aj spoluprácu so zriaďovateľom.  

Materská škola je otvorená verejnosti, našou snahou je dobrá prezentácia a propagácia materskej 

školy. 

 

Pozitíva:  

• pri usporiadaní denných činností  sa vytvoril časový priestor na hru a učenie dieťaťa 

a zároveň sa dodržujú zásady životosprávy, 

• poskytoval sa dostatočný čas na hru a činnosť podľa voľby detí, 

• odstránila sa striktná organizovanosť činností a tým sa minimalizoval vznik stresových 

situácií, 

• deťom bolo umožnené uplatňovanie vlastných hrových zámerov, zvyšovala sa rozvojová  

účinnosť hry, 

• ponuka edukačných pomôcok  bola pestrá, uspokojovala potreby a záujmy detí, 

• deti boli motivované k realizácii dramatických a námetových hier, 

•  počet detí v triedach bol optimálny, podľa platnej legislatívy, 

• pri obmedzenej prevádzke MŠ sme ponúkali aktivity na web stránke MŠ v sekcii Škôlka 

doma, ktoré hravou formou rozvíjali kompetencie detí a zároveň sa v rodinnom prostredí 

vzdelávali, 

• vhodnou pedagogickou diagnostikou a spoluprácou so školskými špeciálnymi pedagógmi 

sa včasne podchytil problém u dieťaťa, 

• pomoc asistentiek najmä pri sebaobslužných prácach detí. 

  

Negatíva:  

• narušenie psychohygienických podmienok aj pri  krátkodobom spájaní detí v ranných 

alebo odpoludňajších činnostiach z dôvodu PN, OČR, vzdelávania zamestnancov, čo sa 

v našich podmienkach nedá riešiť iným spôsobom. 

 

 

   

 

 

Riaditeľka MŠ 

Mgr. Martina Šimková 

 


