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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. 9/2006 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 NovéMesto 

                                                      Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto  

  Štatutárny zástupca:                Ing. Marián Mihalda 

 

 
 

2. VEDÚCI  ZAMESTNANCI 

 
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Mišáni 

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Michaela Stráňavová 

Vedúca školskej jedálne: Mária Koptáková (kmeňové pracovisko) 

                       a  (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 ostatných zamestnancov: 

Mária Koptáková 

 

Zástupcovia rodičov: 

Mgr. JanaHrivíková – podpredseda 

Ing. Michaela Čuntalová 

Andrea Okuliarová 

Jozef Sihelník 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

od 07.01. 2019 

Elena Holienčíková 

Ing. Mgr. Ondrej Holienčík 

Ing. Vavrín Randa                  

Jozef Jakubík 

mailto:mskomenskeho.knm@centrum.sk
http://www.mskomenskeho.sk/
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Rada školy zasadala v školskom roku 2018/2019 v počte 3-krát. 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 4-krát a pracovalo pod vedením Kataríny Škybrahovej.              

Na stretnutiach sme sa venovali nasledovným témam: 

 Prehodnotenie plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Prerokovali zásadné otázky výchovy a vzdelávania. 

 Hodnotili sa dosiahnuté výsledky v vzdelávacom procese. 

 Uplatňovať variabilné, inovačné prístupy a metódy práce. 

 Vyjadrovali sa stanoviská k odporúčaniam na odstránenie prípadných nedostatkov 

 Prijímali sa návrhy na zvyšovanie efektívnosti v práci školy. 

 Odovzdávanie informácií zo školení, seminárov, workshopov, ... 

 

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 

2018/2019 zasadala 5-krát. Z toho bolo 4 v súlade s plánom zasadnutí pedagogickej rady na 

školský rok 2018/2019 a 1 bola mimoriadna, dňa 14.2.2019, ktorá súvisela so sťahovaním 

prevádzky do ZŠ Clementisova. Plánovaná pedagogická rada v mesiaci apríl sa neuskutočnila 

z organizačných dôvodov, adaptácie na nové prostredie. Prerokovala Školský poriadok školy, 

plán práce školy, pracovný poriadok, plán vnútornej kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, projekty. 

 

 



5  

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. 

 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. 
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Údaje o počte detí školy v školskom roku 2018/2019 (§ 2 ods. 1písm. b)  

Počet tried: 7 tried 

Počet detí k 15.septembru: 160detí 

Počet detí k 31. augustu: 157detí 

Počet 2-ročných detí:               18 detí  

Pokrytie záujmu o umiestnenie detí do MŠ: Záujem rodičov o umiestnenie 3-ročných detí do MŠ 

bol pokrytý, nebol pokrytý záujem o deti, ktoré mali vek menej ako 3 roky. 

 

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

 

Počet predškolákov:                                                     52 z toho 0 integrovaných 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky:   8 detí 

 

 

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

 

V zmysle § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa dosiahlo, že s účinnosťou od 

školského roku 2017/2018 materské školy vydávajú osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, len na základe žiadosti zákonného zástupcu.  Zo zákonných zástupcov v školskom 

roku 2018/2019 nikto nepožiadal o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. 

 
 

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

 Častými slovnými hrami a individuálnym prístupom dosiahnuť zlepšenie vo 

výslovnosti.  
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 Denne čítať deťom pred spaním rozprávky a príbehy s následnou reprodukciou 

čítaného textu. 

 Individuálnym prístupom rozvíjať grafomotorickú gramotnosť 

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. 

 Využívať časté vychádzky do prírody a blízkeho okolia. 

 
Človek a spoločnosť 
 

 Zaraďovať prosociálne aktivity aj do iných vzdelávacích oblastí. 

 Posilniť schopnosť spolupráce medzi deťmi. 

 Podporovať hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí. 

 Naďalej viesť deti vo všetkých činnostiach dňa k nenásilnému riešeniu konfliktných 

situácií a k dohode na kompromisoch 

 Dôsledne dodržiavať, upozorňovať a sledovať dodržiavanie zvolených pravidiel triedy.  

 

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. 

 Zaraďovať rôzne hry na rozvoj jemnej motoriky 

 Prostredníctvom motivačných básní podnecovať u detí záujem pri upratovaní     

/hračky, pracovný, výtvarný materiál/. 
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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 

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

Materská škola pri poskytovaní predprimárneho vzdelávania uplatňuje vo svojej činnosti: 

 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

 Školský vzdelávací program „ Rok s chrobáčikmi“ 

 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách 

V školskom vzdelávacom programe „ Rok s chrobáčikmi“ má materská škola vymedzené 

vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v materskej škole: 

 realizovať systematické a primerané predprimárne vzdelávanie zamerané na prípravu 

na vstup do ZŠ, 

 podporovať veku primeranú fyzickú schopnosť, úctu k svojmu telu a zdraviu, 

 upevňovať zdravé sebavedomie a sebaistotu, lásku k rodnej reči, 

 poskytovať základy pre celoživotné učenie, lásku k prírode, okolitému svetu 

a pestovať ochranárske postoje smerujúce k zachovaniu života na Zemi, 

 rozvíjať tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a originalitu, rozmanitosť v riešení 

problémov, 

 darovať zážitok z úspechu, radosť, pocity jedinečnosti, výnimočnosti každý deň počas 

pobytu v materskej škole. 

Vhodne volenými metódami a formami práce sme rozvíjali komplexne celú osobnosť dieťaťa. 

Dieťa sme rešpektovali ako jedinečnú, neopakovateľnú bytosť, ktorá má svoje práva, ale 

i povinnosti, právo na sebavyjadrenie, sebarealizáciu a  sebaúctu.                                                  

Vzťah dieťa a učiteľ vo vyučovacom procese sa rozvíjal a prebiehal na báze kamarátstva 

a rešpektovania pravidiel, požiadaviek a plnenia cieľov. 
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Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Organizačné formy denného poriadku:  

 hry a činnosti podľa výberu detí,  

 zdravotné cvičenie,  

 vzdelávacia aktivita, 

 pobyt vonku,  

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok). 

 

Každá organizačná forma bola zameraná na integrované realizovanie vzdelávacích oblastí a 

štandardov. Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-

vzdelávacej činnosti. V Školskom vzdelávacom programe sú vypracované v rozsahu 

ustanovenom Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole. Vymedzili sme striedanie spontánnych a riadených činností, ktoré sa týkajú 

životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý globálny rozvoj dieťaťa a ktoré ich 

nepreťažujú. Poskytli sme deťom priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a 

tvorivý pobyt v materskej škole. 

V každej organizačnej forme denného poriadku sme rešpektovali: 

 zásady osobitostí predprimárneho vzdelávania, 

 metódy predprimárneho vzdelávania.  

Každá organizačná forma obsahovala: 

 činnosti detí,  

 vzdelávacie, metodické postupy učiteľky.  

Pri striedaní denných činností sme rešpektovali: 

 pravidelnosť,  

 dôslednosť,  

 optimálny biorytmus,  

 bezstresové prostredie.  

V priebehu celého pobytu dieťaťa v MŠ sme kládli akcent na starostlivosť o jeho zdravie.
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Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

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

 

 

 
1. PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI 

 
Počet učiteľov:                                                 15 učiteľov 

 
Kvalifikovanosť učiteľov: 15 kvalifikovaných učiteľov 

 
 

Začínajúci pedagogickí zamestnanci/adaptačné vzdelávanie:   1 učiteľ 

 

Samostatní pedagogickí zamestnanci:                                       14 učiteľov 

 

Pedagogickí zamestnanci s prvou atestáciou:                             2 učitelia 

 

Pedagogickí  zamestnanci s druhou atestáciou:                          0 učiteľov 
 

 

 

2. NEPEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI 

 

Kuchárky:                                 4                           Vedúca školskej jedálne:  1 

 

Upratovačky:                          4                          Ekonómka:                        1
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písmen. h)  

 
1.  Bieliková Jana 

- absolvovala workshop Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní  

2.  Bc. Cvenčeková Erika 

- absolvovala workshop Tanec v rytme ľudových piesní 

- absolvovala workshop Tanec v materskej škole s úsmevom – JAR 

- príprava na 1. atestačnú skúšku 

3. Ďuricová Oľga 

- absolvovala workshop Tanec v rytme ľudových piesní 

- absolvovala workshop Tanec v materskej v materskej škole s úsmevom – JAR 

- príprava na 1. atestačnú skúšku  

4. Janíková Eva 

- absolvovala školenie: Kresba – zrkadlo školskej pripravenosti 

- absolvovala workshop Tanec v materskej škole s úsmevom – JAR  

- absolvovala workshop Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní 

5. Bc. Martinská Iveta 

- príprava na 1. atestačnú skúšku 

- absolvovala workshop Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní  

6. Mgr. Mišáni Ján 

- ukončil inovačné vzdelávanie Myšlienkové mapy v edukácií  

- ukončil aktualizačné vzdelávanie Moderné prezentačné nástroje v edukácií  

- ukončil Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie 

atestácie 

7. Murková Anna 

- príprava na 1. atestačnú skúšku  

- absolvovala vzdelávanie Portfólio ako prostriedok seba hodnotenia a rozvoja 

pedagogického zamestnanca  

8. Pukalíková Katarína 

- neabsolvovala žiadne vzdelávanie  
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9. SkrutekováVincencia 

- absolvovala workshop Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní  

10. Sládeková Anna 

- absolvovala školenie: Kresba – zrkadlo školskej pripravenosti  

11. Mgr. Stráňavová Michaela 

- ukončila Edukačnú prípravu na 2. atestáciu  

12. Mgr. Sucháňová Barbora 

- absolvovala vzdelávanie Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoj 

pedagogického zamestnanca 

- ukončila Doplnkové pedagogické štúdium  

13. Šamajová Štefánia 

- absolvovala workshop Tanec v rytme ľudových piesni 

- absolvovala workshop Tanec v materskej škole s úsmevom - JAR  

14. Škybrahová Katarína 

- absolvovala workshop Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní  

15. Bc. Mária Šusteková 

- absolvovala školenie: Kresba – zrkadlo školskej pripravenosti 

- absolvovala workshop Tanec v materskej škole s úsmevom - JAR
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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. 

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

voľného času Kysucké Nové Mesto pod názvom ,,Malá detská olympiáda“ , „Malé Olympijské 

hry“, deti nenásilnou a hravou formou rozvíjali 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. 

           Okrem týchto aktivít sa predškoláci zúčastnili „Mini hádzanej „v Mestskej športovej 

hale, a tiež v Tenisovej hale sa oboznámili s technikou tenisu. Deti boli vedené k zaujatiu 

adekvátnych postojov k pohybu a k športovým aktivitám. 

 

Aktivity školy v oblasti environmentálnej 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. 
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Pri príležitosti Svetového dňa vody rozvíjali environmentálne 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. 

Environmentálna výchova, ktorá sa realizuje v materských školách, poskytuje priestor a 

neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému 

prostrediu. V rámci environmentálnej výchovy sme realizovali s deťmi akciu „Deň Zeme“, kde 

sme využívali aktivitu a tvorivosť detí v vzdelávacích aktivitách, prispeli k nenásilnému  a 

prirodzenému utváraniu pozitívneho vzťahu detí k prírode, k jej ochrane. Aktivity spojené   s 

ochranou životného prostredia sú u deti obľúbené, preto je potrebné ich zaraďovanie do 

vzdelávania. 

 

Aktivity školy v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

V vzdelávacích 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 Klubu 75 zorganizovala 

opekačkus oteckami, ktorá mala 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.  
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V elokovanom pracovisku MŠ Komenskéhopri príležitosti Dňa otcov sa uskutočnila 

brigáda, na ktorej  sa vykonávali úpravy exteriéru, konkrétne natieranie oplotenia  elokovaného 

pracoviska  MŠ Komenského v Budatínskej Lehote. Na tejto brigáde sa zúčastnili zamestnanci 

materskej školy, ich rodinní príslušníci a rodičia detí. 

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 2018/2019 poskytla rodičom širokú paletu krúžkovej a 

mimoškolskej činnosti pre ich deti v súčinnosti s viacerými inštitúciami.                                             

V spolupráci s p. Mgr. Markétou Belanovou deti z materskej školy navštevovali krúžok 

anglického jazyka, kde sa deti oboznamovali so základmi slovnej zásoby z bežného života a 

prostredia detí, krátkymi básničkami a pesničkami k rôznym témam, s jednoduchými vety 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. Cvenčeková) 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, ktoré mažoretky prezentovali v kultúrnom programe pri príležitosti Dňa matiek. 

Ďalšími cieľmi bolo poskytnúť deťom dostatočne množstvo pohybu, zbaviť ich 

psychofyzického napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, teda celkovú pohodu 

organizmu.  
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Materská škola sa zapojila do rôznych súťaží v spolupráci s mestskou knižnicou, jednou 

z nich bola aj recitačná súťaž Popoludnie básnika rodných Kysúc.  

 

Súťažou „Šikulky zo škôlky“ s My Kysuckými novinami materská škola prezentovala 

svoje aktivity / prostredníctvom detských prác, dosiahnutých výsledkov a úspechov /.                      

V spolupráci s rodičmi, prostredníctvom hlasovacích kupónov, získala materská škola                    

2. miesto spomedzi 10 – tich zúčastnených, ako aj vecné ceny pre deti.  

V rámci zapojenosti do výtvarných súťaží, sme sa zapojili zaslaním výtvarných prác 

pod názvom:  

 Dúhový kolotoč 

 O čom snívam 

 Pramienok 

 Ochránarik čísla tiesňového volania 112 

 Zima, Vianoce 

 Moja mama je super hrdina 

 Čím chcem byť 

 Krásy našej záhrady 

 Svet okolo nás 

 Voda, vodička 

 Do výtvarných súťaží bolo celkovo zaslaných 175 výtvarných prác. 

 

2. PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Materská škola sa v školskom roku 2018/2019 prezentovala pred širšou verejnosťou viacerými 

aktivitami školy realizovanými v areáli školy, v kultúrnom dome, či v ZUŠ v KNM.  

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. 
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 Pri príležitosti dňa detí materská škola usporiadala zábavné aktivity, prostredníctvom ktorých 

aplikovali osvojené poznatky, rozvíjali spoluprácu a kooperáciu počas plnenia úloh, vytvárali 

pozitívnu atmosféru v skupine. Hlavným cieľom bolo zažiť úspech, radosť, dobrú náladu, pocit 

jedinečnosti, výnimočnosti v daný deň pobytu v MŠ. 

 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 Veľkonočných šibačiek.  

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

Clementisova, pretože v MŠ Komenského prebiehala rekonštrukcia. Deti za prítomnosti 

rodičov sa mohli zahrať s hračkami v triede.  

V neposlednom rade veľkým prínosom pre zviditeľnenie materskej školy je webová stránka 

školy, prostredníctvom ktorej sa materská škola prezentuje zrealizovanými akciami vo 

fotogalérii, aktuálnosťou a ľahkou dostupnosťou informácií nielen o aktuálnom dianí v 

materskej škole pre rodičov a širokú verejnosť, čo je zrejmé s neustále veľmi pozitívnej spätnej 

väzby zo strany rodičov. 

 

3. SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI 

Gymnázium                                                                                                                                           

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

Dom sociálnych služieb   

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

detským kultúrnym programom.                                                                                                 

Materská škola, Litovelská, KNM 

- Legománia – Rozprávkovo, v rámci zábavného dopoludnia deti zhotovovali podľa návrhu 

(lego plánik) . Nadväzovali nové kamarátske vzťahy.                                                                     
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Základná škola, Nábrežná, KNM 

- 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, KNM 

- 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, KNM 

- 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, KNM 

- 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.                                                                                          

CVČ                                                                                                                                                       

- Priamou skúsenosťou v aktivite ,,Hravé tvorenie “ 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.                                        

Knižnica                                                                                                                                          

- Na návšteve v knižnici spoznávali priestory knižnice, činnosť knihovníčky, pri činnostiach s 

knihou aktívne používali výrazy autor, kniha, strana, spisovateľ a pod.                                               

– recitačná súťaž „ Popoludnie básnika rodných Kysúc“                                                               
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ZUŠ 

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

vianočných kolied. 

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

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

nástroje.                                                                                                                                                  

- Na Absolventskom koncerte v ZUŠ rešpektovali návyky kultúrneho správania a 

spoločenských pravidiel.  

CPPPaP 

- 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 veku. 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,                                                                   

-V spolupráci s údržbou mesta sa osadila v priestoroch školského dvora elokovaného pracoviska 

preliezka, vymaľovali sa niektoré priestoryMŠ 

- Aktívna pomoc pri sťahovaní  materskej školy do priestorov ZŠ Clementisova.
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 

 

Materská škola je zapojená do projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského 

v Kysuckom Novom Meste“ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom 

Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla 

účinnosť dňa 15.11.2017. Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole 

na ulici Komenského. 

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom 

Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškoleností detí materských škôl.    

Financovanie celej rekonštrukcie a prístavby je z eurofondov a súčasťou projektu je 

dofinancovanie z rozpočtu mesta.  

 Materská škola v spolupráci so školskou jedálňou bola v školskom roku 2018/2019 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 Mliekarne 

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. 
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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. 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu „Deň Veselých zúbkov“, ktorého cieľom 

bolo vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov zaujímavou a hravou formou, a tak deti naučiť už 

v rannom veku vhodnú techniku čistenia zubov, vytvoriť si návyky na celý život. Do projektu 

boli zainteresovaní aj rodičia detí formou besedy v popoludňajších hodinách.
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  vykonanej  Štátnou  školskou  inšpekciou  v škole           

(§ 2 ods. 1 písm. k) 

 

V školskom roku 2018/2019 sa Štátna školská inšpekcia neuskutočnila.                                          

 

Termín poslednej vykonanej komplexnej inšpekcie: 05.05.2010 - 07.05.2010                                                      

 

Predmet komplexnej 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 seba hodnotiacich 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.  
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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 

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

 

 

Finančné prostriedky z 2 % daní materská škola využije na podporu a rozvoj telesnej kultúry 

a podporu vzdelávania. 

Z vlastných zdrojov materská škola zakúpila nové a moderné učebné pomôcky, didaktický 

materiál, počítač do 6.triedy, notebook. Doplnila sa odborná literatúra, detská literatúra o nové 

publikácie. 

 

Budova kmeňového pracoviska sa skladá z dvoch časti – hlavnej a hospodárskej. V hlavnej 

budove sa nachádza 6 tried, ktoré sa využívajú na výchovno-vzdelávacie činnosti, izolačiek, 

spálni, ktoré sú súčasťou tried, zborovne, kancelárie riaditeľa školy, šiestich dospelých a piatich 

detských sociálnych zariadení, štyroch kuchyniek pri triedach, dvoch hlavných prechodových 

chodieb, ktoré sú súčasne aj šatne detí na prízemí a poschodí, dvoch schodíšť a dvoch vchodov. 

Hospodársku budovu tvorí školská kuchyňa, sklady, kancelária vedúcej školskej jedálne 

a ekonómky, vchod pre príjem tovaru. Celý areál školy je zabezpečený oplotením, ktorý má dve 

brány (spredu a zozadu) a signalizačným zariadením, ktoré je napojené na mestskú políciu. 

Areál materskej školy má prevažne rovinatý charakter. Súčasťou areálu sú preliezky, lavičky, 

domčeky, hojdačky a pieskoviská pre deti. 

 

Na kmeňovom pracovisku  prebieha celková rekonštrukcia starých priestorov a realizuje sa 

prístavba k materskej škole.  Realizáciou projektu sa  dosiahne rozšírenie kapacít na kmeňovom 

pracovisku predprimárneho vzdelávania vznikom dvoch nových tried - začlenenie väčšieho 

počtu detí. Projektom sa taktiež dosiahne zvýšenie štandardu poskytovaných služieb 

predškolského zariadenia, prostredníctvom priestorových, organizačných a tepelno-klimatických 

podmienok a zlepšenia materiálno-technického vybavenia pre vyučovanie detí v predškolskom 

veku. Prioritou projektu je dosiahnutie aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky, hlavne 

rekonštrukciou strechy a zateplením celej budovy. 

Realizáciou projektu splní budova MŠ vyšší hygienický štandard, tepelno-klimatické a 

priestorovo-organizačné požiadavky na priestory vzdelávacieho procesu. Prevádzka budovy 

bude energeticky výrazne úspornejšia, čo sa bude dať vyčísliť až v ďalších monitorovacích 

obdobiach. Dispozičné riešenie po realizácii rekonštrukcie projektu bude organizačne 

vyhovovať súčasným potrebám. 
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Ukončením projektu dôjde k nárastu počtu detí, ktoré budú predškolské zariadenie navštevovať. 

Predpokladaný termín ukončenia projektu je naplánovaný na november 2019. 

 

Očakávané  výsledky súvisia s plnením špecifických cieľov, sú nimi: 

 

 Rozšírenie kapacity o 2 triedy a rekonštrukcia MŠ, 

 Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom obstarania nového 

vybavenia MŠ, vrátane profesionálneho vybavenia školskej kuchyne, 

 Zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom zateplenia a ďalších 

stavebných úprav. 

 

Elokované pracovisko je umiestnené v účelovej, prízemnej, kamennej budove, ktorá je situovaná 

v okrajovej časti obce Budatínska Lehota. Je plynofikovaná. Tvorí ju vstupná chodba, zároveň 

slúži ako šatňa detí, trieda, stabilná spálňa, ktorá je oddelená nábytkom, zborovňa, školská 

jedáleň, kuchyňa, sklad potravín, umyvárka, WC detí a dospelých. Súčasťou materskej školy je 

aj školská záhrada, do ktorej sa vchádza cez šatňu detí. Je ohraničená kovovým oplotením. Deti 

využívajú na pobyt vonku aj ihrisko bývalej ZŠ / je v susedstve/. Do budovy je jeden hlavný 

vchod so schodišťom. Vedľa hlavného vchodu sa nachádza kotolňa. Vstup do areálu materskej 

školy je zabezpečený hlavnou bránou. 

 

V elokovanom pracovisku MŠ sa uskutočnili zmeny a to, prebehla rekonštrukcia   plynového 

kotla, vymaľovali sa niektoré priestory, zakúpila sa a pripojila umývačka riadu. V spolupráci 

s údržbou mesta sa osadila v priestoroch školského dvora preliezka. 

Systematicky sme dopĺňali materiál pre obľúbené výtvarné a pracovné činnosti. Okrem nových 

zakúpených pomôcok sa v materskej škole nachádzajú kvalitné názorné pomôcky k jednotlivým 

vzdelávacím témam, k podpore rozvoja jazyka a reči, predčitateľskej gramotnosti, hlavolamy 

pre podporu matematicko – logického myslenia, rozmanité telocvičné náradie a náčinie, 

inštrumentálne nástroje, detské knihy, dopravné vesty, bábky na dramatizáciu, detské knihy, 

CD- detských piesní a rozprávok. K učebným zdrojom informačno - komunikačnej technológie 

patrili využívané dve interaktívne tabule, počítače, programovateľné hračky včela Bee-Bott. 
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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 2018 sú rozpracované v prílohe č. 2. 

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2018/2019 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. 

Pedagogický proces školy prebiehal v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní podľa Štátneho vzdelávacieho programu a  ŠkVP „Rok s chrobáčikmi“.                      

Činnosť  riaditeľa  bola zacielená aj na vytváranie pracovnej klímy s akcentom na potreby detí a 

oprávnené záujmy ich rodičov. V kontrolnej činnosti bol preferovaný systém vzájomného učenia 

sa, uplatňovania inovácii v edukačnom procese, pomoci začínajúcim učiteľom, konzultácií v 

rámci MZ. 

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. 

 

Pre skvalitnenie profilácie školy  vo výchovno - vzdelávacom procese sme sa cielene zamerali 

najmä na:   

- Vychovávali sme deti k zdravému spôsobu života, učili ich duševnej a telesnej hygiene. 

Základ pohybového režimu detí predškolského veku formuje rodina aj materská škola. 

Naším zámerom bolo zdôrazniť dôležitosť podporovania pohybovej aktivity u detí v 

podmienkach výchovy a vzdelávania v škole a v úzkej spolupráci s rodinou. Dôležitou 

úlohou učiteľky bolo spolupracovať s rodičmi dieťaťa, prihliadať na individuálne 

potreby dieťaťa, poskytnúť dostatok priestoru pre spontánny pohyb a spontánnu hru                 
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a v edukačných aktivitách vymedzovať dostatočný priestor pohybovým hrám. Primeraný 

akcent bol kladený na prevenciu obezity, podporu zdravia detí a jeho ochranu, 

pravidelnými vychádzkami spojenými s otužovaním. 

 

- Venovali sme sa  systematickej príprave detí na vstup do ZŠ:                                      

zvyšovali ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v  škole,                                                                              

individuálne pristupovali k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,                    

dochádzka detí do materskej školy (spolupráca s rodičmi), vhodnými aktivitami rozvíjali 

grafomotorické zručnosti detí (dbali na správnu polohu tela, držanie grafického 

materiálu, sklon papiera, tlak na podložku), stimulovali správnu výslovnosť hlások a 

hláskových skupín, rozvíjali komunikačné schopnosti detí,  využívali formu 

experimentovania, bádania a zážitkového učenia,  rozvíjali úroveň ranej čitateľskej a 

počítačovej gramotnosti,  na elementárnej úrovni rozvíjali finančnú gramotnosť, viedli 

deti k samostatnosti pri riešení problémov,  rozvíjali sebavedomie a sebadôveru detí,  pri 

individuálnom prístupe k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole využívali metodický materiál 

„Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou v materských školách. 

 

- Vytvárali podmienky v MŠ, aby sa deti v zariadení cítili dobre, najmä rôznymi hračkami, 

vhodnými metódami, formami, uplatňovaním nedirektívnych prístupov, empatickým 

správaním učiteľky, poskytovaním istoty pre dieťa, bezpečia. Učiteľky podporovali 

prirodzenú zvedavosť, tvorivosť dieťaťa. Boli pre dieťa partnerom, falicitátorom jeho 

učenia sa, sprievodcom. Poskytovali sme dieťaťu možnosť osobného rozvoja - rozvoja 

seba samého. 

 

- Vytvárali sme podmienky pre rozvoj nadaným deťom – individuálnym prístupom. Talent 

a nadanie detí boli prezentované v rôznych sférach estetických oblastí v internom                        

i externom prostredí. Výtvarnej výchove bola venovaná pozornosť pri  prezentácii 

detských prác v rámci súťaží. 

 

- Uplatňovali sme tvorivo - humanistickú výchovu. Základnou črtou našej práce je 

realizácia výchovy metódami tvorivo-humanistickej výchovy, ktorými sa nám darí 

vytvárať pozitívnu sociálnu klímu, nielen medzi deťmi navzájom, ale i medzi deťmi a 
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dospelými, učiteľmi a rodičmi. 

 

- Pomáhali sme deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Keďže deti prichádzajú z rôzneho 

socio - kultúrneho prostredia, našim prvoradým cieľom bolo zohľadňovať individuálne 

potreby detí, ich predispozície a podľa toho plánovať a realizovať výchovno-vzdelávací 

proces. Osobnostne orientovaná edukácia je jednou z ciest optimalizácie rozvoja dieťaťa. 

 

- U detí,  ktoré mali poruchy správania, reči a vo svojom veku nedosahovali dostatočnú 

kognitívnu úroveň, snažli sme  sa venovať zvýšenú pozornosť do takej miery, aby 

v problémových oblastiach dieťa napredovalo, prípadne požiadali o spoluprácu 

zariadenia, odborníkov, ktorí sa poruchami vývoja dieťaťa podrobnejšie zaoberajú 

    (CPPPaP, CŠPP). 

 

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

materskej školy sme vytvorili webové sídlo školy, prostredníctvom ktorého sa materská 

škola prezentovala zrealizovanými akciami vo fotogalérii, aktuálnosťou a ľahkou 

dostupnosťou informácií nielen o aktuálnom dianí v materskej škole pre rodičov a širokú 

verejnosť, čo bolo zrejmé s veľmi pozitívneho feedbacku zo strany rodičov. 

- Zvyšovali zodpovednosť metodických združení a to  stretnutiami, na ktorých  sme sa 

venovali nasledovným témam: 

 Prehodnotili plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Prerokovali sa zásadné otázky výchovy a vzdelávania. 

 Hodnotili sa dosiahnuté výsledky v vzdelávacom procese. 

 Uplatňovali variabilné, inovačné prístupy a metódy práce. 

 Vyjadrovali sa stanoviská k odporúčaniam na odstránenie prípadných nedostatkov 

 Prijímali sa návrhy na zvyšovanie efektívnosti v práci školy. 

 Odovzdávali sa  informácie zo školení, seminárov, workshopov, ... 

 Diagnostika bola priebežne realizovaná a zaznamenávaná písomnou formou, na základe 

pozorovania každého dieťaťa a individuálnej práce s ním.                                                          

 

- Dopĺňali  knižnicu novými a zaujímavými titulmi detskej literatúry. 
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- Zapojli sme sa do projektov zameraných na modernizáciu materskej školy. Vrámci 

projektu „Rozšírenie kapacity materskej školy Komenského v Kysuckom Novom meste“ 

prebieha rekonštrukcia budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, 

rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Vrámci toho sa zrekonštruovali sociálne 

zariadenia, elektroinštalácia, vodoinštalačné a kanalizačné potrubie, zrekonštruovala sa  

strecha a zateplila budova, zmodernizovala kuchyňa.  

- Modernizovali sa didaktické pomôcky podľa finančných možností školy, sponzorov 

a rodičov (interaktívna tabuľa). Digitálna gramotnosť bola integrovaná do ostatných 

vzdelávacích oblastí. Rozšírili sa možnosti práce s interaktívnou hračkou - včielkou Bee 

- Bott, ako aj používanie interaktívnej tabule, využívali sa detské edukačné programy. 

- Propagovali sme aktivity školy v  regionálnych médiách, ako, Zvesti KNM,                       

My Kysucké noviny. Súťažou „Šikulky zo škôlky“ s My Kysuckými novinami 

materská škola prezentovala svoje aktivity / prostredníctvom detských prác, 

dosiahnutých výsledkov a úspechov /. V spolupráci s rodičmi, prostredníctvom 

hlasovacích kupónov, získala materská škola 2. miesto spomedzi 10 – tich 

zúčastnených, ako aj vecné ceny pre deti . 

 

- Pokračovali sme v dobrej spolupráci s Radou školy, dobrovoľným hasičským zborom, 

políciou ( exkurzia, ukážky práce). 

-  

- Dbali na bezpečnosť  a prísne dodržiavali intervaly jednotlivých revízií. 
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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, 

 slabé vybavenie IKT technikou a modernými učebnými pomôckami, 

 vyšší počet detí v triedach, 

 zastarané sociálne zariadenia,  

 zhoršenie technického stavu budovy, 

 strata motivácie, 

 chýbajúca logopedická starostlivosť pre deti s poruchami reči, 

 narastajúci počet deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.          
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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), 

 výmena pedagogických skúseností 

 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, 

 nepriaznivá ekonomická situácia  v niektorých rodinách.
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Príloha č.1 

VÝROČNÁ  SPRÁVA O  ČINNOSTI  RADY  ŠKOLY  PRI  MATERSKEJ  

ŠKOLE  KOMENSKÉHO 1162/38,  KYSUCKÉ  NOVÉ MESTO  ZA  ŠK. 

ROK 2018/2019 
 

 

V Školskom roku 2018/2019 rada školy pracovala v zložení: Bc. Iveta Martinská -  predseda, 

Ing. Michaela Čuntalová, Bc. Erika Cvenčeková, Mária Koptáková, Mgr. Jana Hrivíková, Jozef 

Sihelník, Andrea Okuliarová a členovia delegovaní zriaďovateľom –  Ing. Jana Svrčková, Jozef 

Jakubík, Ing. Marián Mihalda, Ing. Mgr. Ondrej Holienčík. 

Vzhľadom k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v novembri 2018 došlo 

k zmene členov rady školy. 

Nový pán primátor delegoval do Rady školy pri Materskej škole Komenského 1162/38, 

Kysucké Nové Mesto týchto členov: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, Jozef Jakubík, Elena 

Holienčíková, Ing. Vavrín Randa. 

Rada školy začala nový rok 2019 v zložení: Bc. Iveta Martinská - predseda, Mgr. Jana  

Hrivíková – podpredseda, Ing. Michaela Čuntalová,  Bc. Erika Cvenčeková, Mária Koptáková, 

Jozef Sihelník, Andrea Okuliarová, Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, Jozef Jakubík, Elena 

Holienčíková, Ing. Vavrín Randa.   

 

Pani Ing. Drahomíre Franekovej zaniklo členstvo v rade školy z dôvodu, že jej dieťa prestalo 

byť žiakom materskej školy ( stalo sa žiakom základnej školy ). Z tohto dôvodu bol doplnený 

nový člen rady školy – rodič v súlade so schváleným štatútom rady školy nasledovne: 

p. predsedkyňa doplnila chýbajúceho člena tak, že na chýbajúce miesto nastúpil náhradný člen, 

ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí 

nezvolených kandidátov. Zvoleným členom sa stala Ing. Michaela Čuntalová, ktorej pôsobenie 

v rade školy bude do doby funkčného obdobia rady školy  s tým, že mandát tohto člena skončí 

v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku. 

 

Prvé zasadnutie sa konalo 9.10. 2018. Hlavným bodom zasadnutia bola voľba podpredsedu rady 

školy z dôvodu zániku členstva p. Ing. Drahomíri Franekovej, ktorá bola podpredsedom rady 

školy. Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov, ktorí sa jednohlasne zhodli na novom kandidátovi. 

Podpredsedom rady školy sa stala p. Mgr. Jana Hrivíková.  

Prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej 

činnosti  materskej školy za školský rok 2017/2018 bolo ďalším bodom programu.        

P. predsedkyňa detailne oboznámila prítomných členov  so  správou. Správa bola k nahliadnutiu 



34  

pre členov rady školy a následne bola schválená. 

V ďalšom bode vystúpil hosť p. Mgr. Ján Mišáni. Prítomných členov detailne oboznámil o počte 

prijatých a neprijatých detí do materskej školy v aktuálnom školskom roku 2018/2019 

a odpovedal na otázky k danej problematike. 

 

Ďalšie stretnutie sa konalo 13.2. 2019 – kde sa členovia oboznámili s aktivitami organizovanými 

materskou školou za prvý polrok šk. roka 2018/2019. Jednotlivé akcie si mohli detailne pozrieť 

v školskej kronike.   

V ďalšom bode vystúpil hosť p. Mgr. Ján Mišáni. Detailne oboznámil členov rady školy 

o metodickom postupe pri sťahovaní materskej školy do priestorov Základnej školy 

Clementisova, z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Materskej školy Komenského. 

Zároveň oboznámil prítomných o prebiehajúcich prácach, ktoré boli zrealizované v súvislosti 

s rekonštrukciou materskej školy ( zateplenie strechy, prístavba k už existujúcej budove ). 

Sťahovanie do nových priestorov prebehlo v týždni od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019. Prevádzka 

materskej školy v nových priestoroch začala 11. 3. 2019. 

 

Posledné zasadnutie školskej rady sa konalo 20.6.2019. Hlavným bodom stretnutia bolo 

oboznámenie členov školskej rady s počtom novoprijatých detí na nový školský rok 2019/2020. 

Členovia rady školy sa detailne oboznámili s vekovým zložením novoprijatých detí ako aj 

s konkrétnym počtom detí prijatých do Materskej školy Komenského ako aj na elokované 

pracovisko do Budatínskej Lehoty. Zároveň boli oboznámení s tým, že sa v priestoroch 

Základnej školy Clementisova bude otvárať nová trieda pre novoprijaté deti. 

V ďalšom bode sa členovia rady školy oboznámili s akciami organizovanými materskou školou 

za druhý polrok šk. roka 2018/2019, ktoré si mohli pozrieť v školskej kronike. 

P. predsedkyňa oboznámila prítomných členov o sume vybranej z 2% daní. Taktiež oboznámila 

členov s úspešným umiestnením materskej školy v súťaži „Šikulky zo škôlky“, v ktorej 

materská škola získala 2. miesto. P. riaditeľ detailne opísal ceny, ktoré materská škola týmto 

umiestnením získala. 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste, 26.6. 2019 

Vypracovala: Bc. Iveta Martinská 
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Príloha č.2 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy                        

(§ 2 ods. 1 písm. m) 

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa určuje Mesto Kysucké Nové Mesto 

Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 v znení 

VZN č. 3/2013. 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s právnou subjektivitou je 14 € na mesiac. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet 

o Kmeňové pracovisko:  IBAN: SK40 0200 0000 0019 3216 3955 vo VÚB 

o Elokované pracovisko: IBAN: SK83 0200 0000 0038 5827 0259 vo VÚB 

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

o ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou, 

o ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

o ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

o ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom. 

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa vyhlášky, za ktorých sa príspevok 

neuhrádza, riaditeľ predškolského zariadenia príspevok vráti na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu dieťaťa, alebo započíta úhradu na ďalší mesiac. 
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