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Východiská a podklady 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 Z. z.  

3. Koncepcia  materskej školy  

4. Plán práce školy 

5. Informácie o činnosti rady školy  

6. Informácie o činnosti metodického združenia 

 

Ďalšie podklady:  

 Interné projekty, hodnotenie jednotlivých projektov, súťaží 

 Hodnotiace správy za jednotlivé triedy od triednych učiteľov 
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Základné údaje o materskej škole (§ 2 ods. 1 písm. a) 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy:                           Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké nové Mesto 

Adresa školy:                          Komenského 1162/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Telefón školy:                         041/4212704 

Email:                                     mskomenskeho.knm@centrum.sk 

Webové sídlo školy:               www.mskomenskeho.sk 

Údaje o zriaďovateľovi:        Mesto Kysucké Nové Mesto 

                                                Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

                                                 

2. VEDÚCI ZAMESTNANCI 

 

Riaditeľ školy:                           Mgr. Ján Mišáni 

Zástupkyňa riaditeľa školy:     Mgr. Michaela Stráňavová 

Vedúca školskej jedálne:           Mária Koptáková (kmeňové pracovisko) 

                                                      Jarmila Čierňavová (elokované pracovisko) 

 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

 

Dátum ustanovenia: 14.06.2016 

Zloženie rady školy a jej členovia: 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Bc. Iveta Martinská – predseda  

Bc. Erika Cvenčeková 

 

Zástupca ostaných zamestnancov:  

Mária Koptáková 

 

 

 

 

Zástupcovia rodičov: 

Ing. Drahomíra Franeková – podpredseda 

Mgr. Jana Hrivíková 

Andrea Okuliarová 

Jozef Sihelník 

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

Ing. Jana Svrčková 

Ing. Mgr. Ondrej Holienčík 

Ing. Marián Mihalda 

Jozef Jakubík 
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Rada školy zasadala v školskom roku 2017/2018 v počte 3-rát. Riaditeľ školy pravidelne 

poskytoval rade školy písomné materiály v súlade s legislatívou na jednotlivé zasadnutia rady 

školy.  

Kópia výročnej správy tvorí prílohu č.1 tejto správy.  

 

4. METODICKÉ ZDRUŽENIE 

 

Metodické združenie zasadalo 7-krát a pracovalo pod vedením Mgr. Michaely Stráňavovej. 

Na stretnutia sme sa venovali nasledovným témam: 

 Prehodnotenie plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Prerokovali zásadné otázky výchovy a vzdelávania.  

 Hodnotili sa dosiahnuté výsledky v edukačnom procese.  

 Vyjadrovali sa stanoviská k odporúčaniam na odstránenie prípadných nedostatkov 

 Prijímali sa návrhy na zvyšovanie efektívnosti v práci školy. 

 Odovzdávanie informácií zo školení, seminárov ... 

 

Každý učiteľ spracoval problémovú tému vzdelávania detí v MŠ podľa vlastného výberu 

a prezentoval ju na stretnutí IMZ.  Všetci učitelia pravidelne študovali časopis Predškolská 

výchova a Naša škola. 

 

5. PEDAGOGICKÁ RADA 

          Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci v školskom 

roku 2017/2018 zasadala 7krát. Z toho bolo 5 v súlade s plánom zasadnutí pedagogickej rady 

na školský rok 2017/2018 a 2 boli mimoriadne, ktoré vychádzali z potrieb materskej školy. 

Prerokovala Školský poriadok školy, plán práce školy, pracovný poriadok, plán vnútornej 

kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, projekty. 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 Prípravou aktivít a organizáciou podľa plánu práce.  

 Hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti, plánovaním a využívaním inovatívnych 

foriem práce, otázkami kontrolnej a hospitačnej činnosti. 
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 Bezpečnosťou detí a ochranou zdravia pri úraze. 

 Informáciami zo vzdelávaní, workshopov, seminárov, konferencií. 

 Spoluprácou s inštitúciami, ktoré participujú na predprimárnej výchove a vzdelávaní 

detí v škole. 

 Narušenou komunikačnou schopnosťou detí predškolského veku. 

 Špecifikami detského vývinu v období predškolského veku. 

  

Údaje o počte detí školy v školskom roku 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Počet tried:   7 tried 

Počet detí k 15. septembru: 152 detí 

Počet detí k 31. augustu: 159 detí  

 

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy (§ 2 ods. 1 písm. c) 

Počet zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy k 31.08.2018:  38 detí 

Počet detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky:   46 detí 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky:    8 detí 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti (§ 2 ods. 1 písm. e) 

Z analýz výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 z jednotlivých 

tried je potrebné vo vzdelávacích oblastiach : 

Jazyk a komunikácia 

 Poskytovať deťom dostatočný priestor k verbálnemu vyjadreniu svojich pocitov, 

myšlienok, názorov a zážitkov. 

 Spolupracovať s rodinou detí s problémami reči a individuálnymi rozhovormi ich 

nabádať k nadviazaniu spolupráce s logopédom. 

 Individuálnym prístupom rozvíjať grafomotorickú gramotnosť. 
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Matematika a práca s informáciami 

 Zadávať problémové úlohy tak, aby sa deti rôznym spôsobom riešili úlohy 

a zdôvodňovali postupy riešení. 

 Zaraďovať aktivity spojené s bádaním a objavovaním a spájať nové objavovanie s 

pozitívnou emóciou. 

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

Človek a príroda 

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

informácie z iných zdrojov. 

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

Človek a spoločnosť 

 Zaraďovať prosociálne aktivity aj do iných vzdelávacích oblastí. 

 Posilniť schopnosť spolupráce medzi deťmi. 

 Podporovať hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí. 

Človek a svet práce 

 Vytvárať prostredie pre praktickú realizáciu rôznych pracovných zručností. 

 Zaraďovať aktivity na využívanie modelovacích hmôt. 

 Ciele vzdelávacích aktivít formulovať zrozumiteľne, na úrovni poznania a skúseností 

detí. 

Umenie a kultúra 

 Využívať hudbu a výtvarný prejav ako terapeutický účinok pre psychickú 

vyrovnanosť a pohodu dieťaťa. 

 Spievať deťom detské ľudové a umelé piesne rozmanitého charakteru. 

 Sprevádzať spev detí hrou na hudobnom nástroji. 

 Sledovať a dôsledne upravovať držanie tela dieťaťa, grafického materiálu a sklon 

papiera pri kreslení. 

 Podporovať vyjadrovanie zážitkov kresbou, maľbou. Zvýšiť frekvenciu používania 

maľby u detí. 
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 Rozvíjať elementárne grafomotorické zručnosti s cieľom uľahčiť začiatočné 

osvojovanie písania v 1. ročníku ZŠ. 

Zdravie a pohyb 

 Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne 

vývinové osobitosti. 

 Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových aktivít 

smerujúcich k prevencii detskej obezity. 

 Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných. 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov (§ 2 ods. 1 písm. f) 

Materská škola pri poskytovaní predprimárneho vzdelávania uplatňuje vo svojej činnosti: 

 Štátny vzdelávací program  

 Školský vzdelávací program „ PRAMIENOK “ 

 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských  školách 

V školskom vzdelávacom programe Pramienok má materská škola vymedzené vlastné 

ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v materskej škole:  

 napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú 

školu), 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

 rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v 

psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

 prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

 posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k 

štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, 
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 pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné 

vzdelávanie, 

 naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť, 

 naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné 

prostredie, 

 naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

1. NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI  

Kuchárky:     4  

Upratovačky:     4 

Vedúca školskej jedálne:  2 

Ekonómka:    1 

 

2. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI  

Počet učiteľov:    15 učiteľov  

Kvalifikovanosť učiteľov:    15 kvalifikovaných učiteľov  

 

Samostatní pedagogickí zamestnanci: 13 učiteľov  

Začínajúci pedagogickí zamestnanci: 0 učiteľov 

Učitelia s 1.atestáciou:   2 učitelia 

Učitelia s 2.atestáciou:   0 učiteľov 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písmen. h)  

1. Bieliková Jana 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

2. Bc. Cvenčeková Erika 

- absolvovala workshop Nájdi svoj rytmus a tancuj - ZIMA  

- ukončila predatestačné vzdelávanie Edukačná príprava na 1. atestačnú skúšku  

3. Ďuricová Oľga 

- absolvovala workshop Nájdi svoj rytmus a tancuj - ZIMA  

- ukončila predatestačné vzdelávanie Edukačná príprava na 1. atestačnú skúšku  

4. Mgr. Heglasová Ivana 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

5. Janíková Eva 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

6. Martinská Iveta 

- ukončila predatestačné vzdelávanie Edukačná príprava na 1. atestačnú skúšku  

7. Mgr. Mišáni Ján 

- ukončil funkčné vzdelávanie Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v súlade s plánom 

kontinuálneho vzdelávania  

- účasť na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Hlava, ramena, kolena, 

palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole 2 

8. Murková Anna 

- ukončila predatestačné vzdelávanie Edukačná príprava na 1. atestačnú skúšku  

9. Pukaliková Katarína 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

10. Skruteková Vincencia 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

11. Sládeková Anna 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

12. Mgr. Stráňavová Michaela 

- ukončila funkčné vzdelávanie Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca  
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- ukončila aktualizačné vzdelávanie Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a 

rozvoja pedagogického zamestnanca 

- ukončila aktualizačné vzdelávanie Integrácia digitálnych technológií  

do predškolského kurikula 

- ukončila aktualizačné vzdelávanie Dieťa a hudba...pohyb a hra 

- ukončila aktualizačné vzdelávanie Rozvoj predčitateľskej gramotnosti  

v predprimárnom vzdelávaní ako príprava 

- ukončila Edukačnú prípravu na 1. atestáciu 

- získala 1. atestáciu  

- absolvovala workshop Nájdi svoj rytmus a tancuj - JAR  

- absolvovala workshop Hravá matematika 

- účasť na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Hlava, ramena, kolena, 

palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole 2 

13. Bc. Sucháňová Barbora 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

14. Šamajová Štefánia 

- absolvovala workshop Hravá matematika 

- absolvovala workshop Nájdi svoj rytmus a tancuj - ZIMA  

15. Škybrahová Katarína 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i) 

1. AKTIVITY 

Aktivity školy v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí  

V súlade s témou týždňa ,,Predmety a ich vlastnosti“ a ,,Týždeň zdravia“ deti 

identifikovali zdravie ohrozujúce situácie pri narábaní s neznámymi predmetmi. 

 V spolupráci so školskou jedálnou a realizáciou projektov Školské ovocie a Mliečny 

program deti uvádzali príklady zdravej a nezdravej výživy, podporovali sme u deti správnou 

motiváciou prijímanie zdravých potravín a odbúravaním sladkostí.   
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V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa deti oboznámila ako zvládnuť podanie 

prvej pomoci na elementárnej úrovni. Prostredníctvom diskusie zvládli vyhodnotenie život 

ohrozujúcej situácie, na základe priamej ukážky jednotlivých krokov pochopili podanie prvej 

pomoci, ďalej aktívnou účasťou na nácviku upevnili privolanie odbornej pomoci 

a v neposlednom rade sa oboznámili s činnosťou záchrannej služby.     

V spolupráci so Základnou školou, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto a Centrom 

voľného času Kysucké Nové Mesto pod názvom ,,Malá detská olympiáda“ deti nenásilnou a 

hravou formou rozvíjať pohybové schopnosti detí, ktoré viedli k upevňovaniu zdravia a 

odolnosti, zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí.  Boli vedené k zaujatiu 

adekvátnych postojov k pohybu a športovým aktivitám. 

 

Aktivity školy v oblasti enviromentálnej výchovy  

Materská škola v spolupráci s rodinou v aktivite ,,Separujeme spolu“ oboznamovala 

deti s potrebou ochrany životného prostredia, rozvíjala motorické zručnosti a sebaobslužné 

pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia. Deti s rodičmi zbierali 

papier, ktorý  materská škola vymenila za toaletný papier pre deti.  

V aktivite ,,Chceme dýchať čerstvý vzduch“ deti spoznali ako oni môžu prispieť  

k tomu, aby  sme  dýchali  čistejší  vzduch.  Spoznali správne a šetrne využívanie dopravných  

prostriedkov.  

V spolupráci s lesníkom Ing. Jánom Vojtekom (štátne lesy Povina) predškoláci 

materskej školy absolvovali zážitkové dopoludnie pod názvom ,,Keď pôjdeš horou“, ktoré 

prebehlo prostredníctvom besedy s cieľom viesť deti v spolupráci s dospelými k starostlivosti 

o les a lesné zvieratá, chrániť ich a svojim správaním ich neohrozovať.  

Pri príležitosti Svetového dňa vody rozvíjali enviromentálne cítenie a vo vzdelávacích 

aktivitách upevňovali poznatky o význame vody pre život.  

V spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto bola realizovaná akcia ,,Deň čistoty 

mesta“, kde deti v spolupráci s učiteľmi upevňovali pozitívny vzťah k prírode, upevňovali 

poznatky o triedení odpadu a v neposlednom rade sa vďaka aktívnej účasti mesta (sponzorský 

dar – jednorazové rukavice a vrecia na odpad) oboznamovali s bezpečnostnými zásadami 

ochrany vlastného zdravia.   
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V rámci enviromentálnej výchovy sme deťom ponúkli vystúpenie sokoliarskej 

skupiny Falconarii. Počas prezentácie bol deťom priblížený život nočných aj denných 

dravcov z našej prírody ako napr. orol, sokol, výr.            

            

Aktivity školy v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

V edukačných aktivitách zameraných na tému rodina deti prezentovali individuálne 

skúseností o vlastnej rodine, vymenovávali členov blízkej rodiny, identifikovali príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine. Prostredníctvom zážitkového učenia si vyskúšali čo robí mamička 

(aktivity ako varenie, pečenie, starostlivosť o bábätko, spev piesní, uspávaniek). Ďalej nie len 

že formulovali gramaticky správne vety a súvetí o starostlivosti ale v rámci emocionálnej 

inteligencie opisovali na elementárnej úrovni aká je mamička. Pri príležitosti Dňa matiek deti 

tvorili darčeky, pozdravy pre mamy, skladali srdiečka z rôznych stavebníc, puzzle, 

tangramov. Učiteľky podporovali rozvíjanie hier Na mamičku, Na rodinu, Na detské jasle ... 

Materská škola Deň matiek oslávila spoločným kultúrnym podujatím v spolupráci 

s mestom Kysucké Nové Mesto, ktoré na túto akciu poskytlo priestory.   

Pri príležitosti dňa otcov materská škola v priestoroch školskej záhrady zorganizovala 

zábavno-športové popoludnie s ockami, v ktoré malo v materskej škole veľký úspech. Deti 

prostredníctvo priameho pozorovania mali možnosť spoznávať štruktúru rodiny a pocítiť, že 

rodina je miestom istoty, bezpečia a lásky. Akcia mala za úlohu poukázať na význam roly 

otca v rodine.                                                                                                                             

Rodinné väzby a hodnoty rodiny ako takej sme upevňovali prostredníctvom 

pravidelných stretnutí detí, ich rodičov a učiteľov školy na pôde školy pri akciách ako tvorivé 

dielne (jesenné, vianočné), besiedky pri rôznych príležitostiach.    

 

Mimoškolská činnosť, krúžky v rámci MŠ, mimo MŠ, zapojenosť do súťaží 

Materská škola v školskom roku 2017/2018 poskytla rodičom širokú paletu krúžkovej 

a mimoškolskej činnosti pre ich deti v súčinnosti s viacerými inštitúciami.  

 V spolupráci s Občianskym združením Happy Kidz deti z materskej školy absolvovali 

dva kurzy plávania v mesiacoch november 2017 a máj 2018. Kurzy plávania prebiehali 
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v Hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Aktivitou sme u deti podporovali pozitívny rast  

a vývin, ale taktiež stimuláciu telesného, psychického a sociálneho rozvoja. V priebehu kurzu 

sa plavci začiatočníci učili adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinou 

vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky 

zo sedu a stoja. Pokročilí plavci sa zameriavali na zdokonaľovanie plaveckých spôsobov. 

U detí a ich rodičov sme zaznamenali pozitívne reakcie na realizovaný kurz plávania, z toho 

dôvodu plánujeme spolupracovať s občianskym združením Happy Kidz aj naďalej.   

V spolupráci s p. Mgr. Markétou Belanovou materská škola ponúkala  

Oboznamovanie detí s anglickým jazykom, kde sa deti oboznamovali so základmi slovnej 

zásoby z bežného života a prostredia detí, krátkymi básničky a pesničky k rôznym témam,  

s jednoduchými vetami a frázami. V závere školského roka bola pre rodičov prihlásených detí 

realizovaná otvorená hodina.  

Ďalej Zumbatomic, ktorý podporoval u detí pohybové schopnosti, kreativitu a vytrvalosť. 

Učil deti zjednodušené kroky latinskoamerických tancov ako napr. Salsa, Merengue, 

Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing… Ďalej ich učil vnímať 

rytmus hudby, dával im možnosť získať nových kamarátov, uvoľniť sa, podporoval pozitívne 

vnímanie hudby, tanca a kladne pôsobil na rozvoj pohybových zručností detí.  

 Vďaka šikovným pani učiteľkám (p. Ďuricová, p. Bc. Cvenčeká) mala materská škola 

aj tento školský rok Krúžok MAŽORETKY-HVIEZDIČKY, ktorý navštevovalo 12 dievčat. 

Krúžok prebiehal každý párny pondelok v mesiaci. Počas celého roka bolo cieľom okrem 

iného nacvičiť jednoduchú choreografiu primeranú veku detí v súlade s plánom krúžkovej 

činnosti, ktorú mažoretky odprezentovali v programe pri príležitosti Dňa matiek. Ďalšími 

cieľmi bolo poskytnúť deťom dostatočne množstvo pohybu, zbaviť ich psychicko-fyzického 

napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, teda celkovú pohodu organizmu.  

Materská škola sa viackrát zapojila do rôznych súťaží v spolupráci s mestskou 

knižnicou a Spoločnosťou pre predškolskú výchovu v rámci projektu Kolovrátok.  

2. PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Materská škola sa v školskom roku 2017/2018 prezentovala pred širšou verejnosťou 

viacerými aktivitami školy realizovanými v areáli školy, v kultúrnom dobe, či v ZUŠ 

v KNM.   
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Materská škola v rámci dňa otvorených dverí organizovala akciu v areáli školy  

pod názvom ,,Deň materských škôl“ na tému „Farby jesene“. Cieľom akcie bolo vzbudiť 

u detí a rodičov záujem o materskú školu ako zdroj zábavy, nových zážitkov a hier 

a uvedomiť si, že aj materské školy majú  svoj sviatok. Podstatou akcie bolo aktívne sa 

zúčastniť na oslavách sviatkov v materskej škole prostredníctvom rôznorodých aktivít. 

 Pri príležitosti dňa detí materská škola usporiadala ,,Jarný karneval“, deti v maskách 

oslavovali svoj sviatok v areáli školy tancom, spevom a súťažami.   

Počas júnového popoludnia v spolupráci s p. Mgr. Belanovou materská škola 

realizovala pre rodičov a širšiu verejnosť priamu ukážku krúžku Zumbatomic s aktívnou 

účasťou všetkých prítomných/zúčastnených.  

Prostredníctvom zážitkového učenia deti spoznali tradíciu stavania mája. V areáli 

školy deti v kroji zdobili máj za sprievodu ľudových piesní a tancov v podaní detí.  

Prijímanie detí do materskej školy k školského roku 2018/2019 prebehlo v priestoroch 

materskej školy, kedy si rodičia s deťmi mohli obzrieť priestory školy, konkrétnej triedy, deti 

za prítomnosti rodičov sa mohli zahrať s hračkami v triede alebo hrovými aktivitami spoznať 

areál materskej školy.  

3. SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto 

- aktívna účasť študentov na školských akciách školy (Deň materských škôl, 

Mikuláš, Deň detí ...)  

Centrum sociálnych služieb 

- Návšteva detí v Dome sociálnych služieb s cieľom obdariť iných pripraveným 

krátkym detským kultúrnym programom.  

Materská škola, Litovelská 605/5, Kysucké Nové Mesto  

- Legománia – v rámci zábavného dopoludnia deti zhotovovali podľa návrhu (lego 

plánik) ,,zvieratká zo ZOO“. Nadväzovali nové kamarátske vzťahy.   

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto  
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- Priama ukážka vyučovacieho procesu pre deti materskej školy – deti spoznali 

priestory školy a oboznámili sa so životom žiaka v prvej triede.   

- V pohybovej aktivite v areáli základnej školy sa deti zapojili do pripravených 

súťaží, v ktorých ovládali správnu techniku behu, skoku, manipulovali s náčiním: 

hádzali loptu, preskakovali prekážky a pod. V závere vyhodnotenia dostali 

medaile za umiestnenie v súťaži a hodnotné ceny.   

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto 

- Priama ukážka vyučovacieho procesu pre deti materskej školy – deti spoznali 

priestory školy a oboznámili sa so životom žiaka v prvej triede.   

Základná škola, Dolinský Potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto  

- Priama ukážka vyučovacieho procesu pre deti materskej školy – deti spoznali 

priestory školy a oboznámili sa so životom žiaka v prvej triede.   

Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 

- Počas spoločnej hry a času stráveným s deťmi s postihnutím sa správali 

ohľaduplne k deťom a reagovali spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne 

prejavy emócií postihnutých detí – pozitívne i negatívne. 

Centrum voľné času Kysucké Nové Mesto  

- Priamou skúsenosťou v aktivite ,,Jeseň v keramike“ spoznali základné techniky 

práce s hlinou a pri zdobení využívali rôzny odpadový materiál. 

- Prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjali prírodovednú gramotnosť. Akcia 

pozitívne ovplyvnila vzťah detí k prírode a prispela k rozvoju detskej osobnosti.  

Mestská knižnica  

- Na návšteve v knižnici spoznávali priestory knižnice, činnosť knihovníčky,  

pri činnostiach s knihou aktívne používali výrazy autor, kniha, strana, spisovateľ 

a pod.  
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Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto 

- Hudobný koncert dychových nástrojov – prostredníctvom zážitkového 

a interaktívneho učenia sa deti spoznali základné dychové nástroje ako flauta, 

trúbka a mnohé iné. 

- spevácka súťaž ,,Vianočný zvonček“ s cieľom rozširovať ľudové tradície 

spievaním vianočných kolied. 

- Počas výchovného koncertu sa prezentovali jednotlivé odbory ZUŠ, deti mali 

možnosť spoznať činnosť výučby jednotlivých odborov ako spev, hra na rôzne 

hudobne nástroje ale aj výtvarný odbor sa prezentoval vernisážou jednotlivých 

výtvarný diel.  

- Prostredníctvom interaktívneho divadelného predstavenie Palculienka deti 

spoznali príbeh o Palculienky, upevnili si správanie sa na predstavení 

a v neposlednom rade si odniesli nádherný emocionálny zážitok.  

- Vďaka ústretovosti p. riaditeľky nám boli zapožičané priestory koncertnej sály 

ZUŠ na akciu a prezentácia krátkeho programu pri príležitosti ,,Rozlúčkovej 

besiedky s predškolákmi“.  

Centrum pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie v KNM  

- V rámci individuálnej prítomnosti školského logopéda v priestoroch materskej 

školy prebehla logopedická depistáž detí so súhlasom rodičov. Výsledky 

z depistáže boli poskytnuté rodičom aj škole. 

- Na základe veľkého záujmu zo strany rodičov boli realizované PREDIKTORI 

GRAMOTNOSTI– diagnostika jazykovej zložky u detí v predškolskom. 

Výsledky boli poskytnuté rodičom aj škole. 

- V spolupráci s detskou psychologičkou prebehla beseda s rodičmi na tému 

školskej zrelosti a pripravenosti detí.  

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 

Vďaka flexibilnému konaniu údržby mesta: 

- mala materská škola počas celého roka pravidelne pokosený trávnik,  

- na školskom dvore elokovaného pracoviska bol zabezpečený dovoz zeminy 

a následná úprava terénu,  

- pravidelne sa odvážal poškodený a vyradený nábytok,  
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- počas letných prázdnin sa v materskej škole vymaľovali detské umývarky pri 1. 

a 6. triede.  

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

Materská škola v spolupráci so školskou jedálňou bola v školskom roku 2017/2018 

zapojená do školského programu ovocie a mlieko s cieľom zavedenia zdravej výživy  

do materskej školy. Program je zameraný k pochopeniu významu správnej výživy a 

životosprávy u detí. 

Deti materskej školy sa učia správne si zvoliť medzi ovocím a sladkosťami a hlavne si 

uvedomiť vlastnú zodpovednosť za svoje telesné a duševné zdravie. Spoluprácu pri dodávke 

ovocia do školy mala materská školy s firmou Bukov Čadca. Deti dostávali na obmenu každý 

týždeň ovocný 100 % džús s príchuťou jablko, jablko višňa alebo broskyňa. Na ďalší týždeň 

bolo deťom podávané  ovocie (hrušky alebo jablká). Deti tieto džúsy ale aj ovocie mali vo 

veľkej obľube. Obrovskou výhodou je že všetko je hradené z financií EÚ. 

Dodávka mlieka do školy bola realizovaná v spolupráci s dodávateľom Mliekárne 

Hriňová. Dôležité bolo vytváranie správnych, ale hlavne zdravých stravovacích návykov  

u detí. Práve k pestrej a vyváženej strave patrí aj mlieko a mliečne výrobky. V našej 

materskej škole bolo deťom podávané hlavne mlieko, ktoré je veľmi dôležitou potravinou  

pre správny vývoj detí predškolského veku vo forme nápojov k desiatam alebo  

za obedom. Ovocné  smotanové  jogurty boli deťom poskytované  na desiatu s celozrnným 

pečivom. Potraviny  z Mliečneho programu sú časťou hradené aj stravníkmi. 

 Materská škola bola v školskom roku 2017/2018 zapojená do projektu ,,Domestos  

pre školy 2018“, v rámci ktorého si deti v hrách na Lovca baktérií upevňovali hygienické 

návyky. Tento projekt sa neobišiel bez aktívnej spolupráce s rodičmi. V projekte materská 

škola získala darčekové karty v hodnote 260 € na nákup produktov Domestos.  

V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme sa zapojili  

do projektu Zdravé oči už v škôlke, kde deti našej materskej školy absolvovali bezplatné 

meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Cieľom bolo odhaliť 

existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, 

tupozrakosť či škuľavosť.    
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  

(§ 2 ods. 1 písm. k) 

V školskom roku 2017/2018 sa Štátna školská inšpekcia neuskutočnila. 

Termín poslednej vykonanej inšpekcie: 05.05.2010 - 07.05.2010 

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v materskej škole 

Celkové závery komplexnej inšpekcie: 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa 

Silnou stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo rozvíjanie psychomotorických 

kompetencií detí podporovaním pohybu rozmanitými spôsobmi aj v prírodnom prostredí  

pri vytvorenej pozitívnej atmosfére s prejavmi empatie učiteliek. Komunikatívne 

kompetencie boli podporené motivovaním k chápaniu obsahu  a témy reprodukovaním 

rôznych testov s porozumením a ich umeleckým stvárnením. Zlepšenie si vyžaduje 

zrozumiteľné formulovanie cieľov činností a pomenovanie očakávaných výsledkov, 

rozvíjanie informačných  kompetencií zadávaním  úloh vyžadujúcich získavanie informácií   

z rôznych zdrojov, rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností, podporovanie 

rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií. 

Podmienky výchovy a vzdelávania  

Priestorové podmienky MŠ sú vo vzťahu k potrebám detí a učiteliek zodpovedajúce  a 

umožňujú realizovať ŠkVP. Škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou rôznych 

žánrov a pracovnými materiálmi schválenými doložkou MŠ SR. Personálne podmienky 

výchovy a vzdelávania, materiálno – technické zabezpečenie so zabezpečením bezpečnosti a 

ochrany detí pozitívne ovplyvňovali plnenie cieľov školy. 

Riadenie  školy 

Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi  školského 

zákona a štátneho vzdelávacieho programu. Súčasťou sú stanovené vlastné ciele  

so zameraním na environmentálnu edukáciu, ktoré zodpovedajú reálnym podmienkam školy. 

Pedagogická dokumentácia je vedená na tlačivách schválených ministerstvom školstva. 

Rozhodovanie realizuje riaditeľka v súlade s právnym predpisom. Odporúčania sa týkajú 
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zvýšenia účinnosti vnútorného kontrolného systému zovšeobecňovaním záverov  

z hospitačnej činnosti.  

Štátna školská inšpekcia konštatovala 1 porušenie  všeobecne záväzných právnych a 

interných predpisov pri organizovaní krúžku tanečnej prípravy.  

Riaditeľka MŠ prijala opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku pri organizovaní krúžku 

tanečnej prípravy. 

Vyhodnotenie dotazníka  

Organizačná klíma školy poukázalo na angažované správanie učiteliek plnením si povinností 

i mimo vyučovania a na ústretové správanie riaditeľky školy. 

Následná inšpekcia vykonaná dňa: 29.06.2011 

Závery: Opatrenie bolo splnené. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

Priestorové podmienky školy spĺňajú kapacitu stanovenú v zmysle právnych 

predpisov. 

Získaním finančných prostriedkov z 2 % daní materská škola zakúpila detskú 

literatúru pre všetky vekové kategórie.  

Z vlastných zdroj materská škola zakúpila nové a moderné učebné pomôcky, vybavila 

novým nábytkom dve predškolské triedy. Zakúpením nového koberca v 2. triede sa vytvorilo 

bezpečné prostredie pre pobyt detí v triede. Doplnila sa odborná literatúra o nové publikácie, 

preinštalovala a zmodernizovala počítače a wifi siete. V priebehu letných prázdnin prebehlo 

tepovanie kobercov, čiastočná rekonštrukcia školského dvora. Na kmeňovom pracovisku sa 

natreli preliezky, opravili hojdačky a odstránili sa nefunkčné predmety. Na elokovanom 

pracovisku sa natrelo zábradlie a brána pri vstupe do materskej školy, odstránili sa nefunkčné 

preliezky a prebehli ľahké terénne úpravy školského dvora. Materská škola zakúpila dva 

slnečníky na ochranu pred slnečným žiarením počas horúcich dní na pieskoviská. V priebehu 

roka bol priebežne zakupovaný spotrebný materiál pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej 
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činnosti s deťmi. Školská kuchyňa obnovila drobný kuchynský inventár a detské postieľky sa 

vybavili novými plachtami.     

V spolupráci s radou školy sa v areáli materskej školy zabezpečila výmena verejného 

osvetlenia a jeho následné sfunkčnenie.       

S finančnou podporou mesta materská škola niekoľkokrát počas školského roka 

opravila strechu na kmeňovom pracovisku, zrekonštruovala kanalizačné potrubie na detských 

toaletách pri 1.triede a zaizolovala obvodový plášť na budove elokovaného pracoviska.  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

(§ 2 ods. 1 písm. m) 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy v roku 2017 sú rozpracované v prílohe č. 2. 

 

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

(§ 2 ods. 1 písm. n)  

Hlavnou víziou koncepčného zámeru rozvoja školy je budovať modernú, otvorenú a 

tvorivú školu, ktorá pripravuje  deti pre zdravý, úspešný život a v ktorej deti aj dospelí žijú 

svoj plnohodnotný život. 

Vštepovali sme deťom základy kultúrneho správania, medziľudských vzťahov, 

zdravého životného štýlu vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, 

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

deťom možnosti, ktorými nadobúdali elementárne poznatky v rôznych oblastiach a na rôzne 

témy, primárne zručnosti na zachovávanie a ochranu vlastného fyzického zdravia i zdravia 

iných prostredníctvom dostatočného pohybu na čerstvom vzduchu v bezpečnom prostredí a 

stravovaním podporujúcim zdravie. 

Na podporu informovanosti rodičov o dianí v materskej škole a pre zviditeľnenie 

materskej školy sme spustili webové sídlo školy, prostredníctvom ktorého sa materská škola 

prezentovala zrealizovanými akciami vo fotogalérii, aktuálnosťou a ľahkou dostupnosťou 
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informácií nielen o aktuálnom dianí v materskej škole pre rodičov a širokú verejnosť, čo bolo 

zrejmé s veľmi pozitívneho feedbacku zo strany rodičov.       

 

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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o) 

SWOT analýza 

Silné stránky: 

 poloha školy – centrum mesta, 

 dopravná dostupnosť školy, 

 dostatočná kapacita MŠ, 

 veľký a chránený školský dvor, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

 možnosť prezentácie sa na akciách a podujatiach organizovaných mestom, 

 dostatok finančných prostriedkov, 

 dostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov,  

 dobrá spolupráca s inštitúciami (ZŠ, CVČ), 

 dobré podmienky na realizáciu rôznorodých záujmových aktivít, 

 webová stránka školy ako prostriedok prezentácie školy a ľahkej dostupnosti 

k informáciám o dianí v materskej škole. 

Slabé stránky: 

 nefunkčnosť školského dvora, 

 absencia telocvične a školskej jedálne,  

 nevhodná komunikácia s rodičmi detí, 

 slabé vybavenie IKT technikou a modernými učebnými pomôckami, 

 vyšší počet detí v triedach, 

 zastarané sociálne zariadenia, 

 zhoršenie technického stavu budovy, 

 nezáujem vzdelávať sa zo strany pedagógov, 

 strata motivácie, 
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 chýbajúca logopedická starostlivosť  pre deti s poruchami reči, 

 narastajúci počet deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Príležitosti:  

 podpora zo strany rodičov, 

 propagácia a zviditeľňovanie sa (web stránka, noviny), 

 ponuka mimoškolských aktivít, ktoré nemá žiadna materská škola v meste, 

 zapájanie sa do rôznych projektov, 

 rozvíjať kvalitnú spoluprácu so všetkými inštitúciami (ZŠ, mestská knižnica, CVČ, 

CPPPaP a iné), 

 stúpajúci záujem o umiestnenie detí do materskej školy, 

 možnosť zvýšenia kapacity školy – dostavba 2 tried; 

 realizácia projektu Zlepšenie technického stavu objektov MŠ s cieľom zníženia 

energetickej náročnosti ich prevádzky. 

Riziká: 

 nestabilita legislatívy, 

 nadmerná administratíva, 

 nedostatočná zanietenosť a podpora zo strany pedagogického zboru. 

 

 

 

 


