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Úvod 

 

V koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2009-2014 vychádzam z úloh, ktoré sú  

deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva. Sú to projekty 

Milénium a Národný program vzdelávania. Tieto dokumenty sú zamerané na rozvoj a zmeny 

nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na zmenu v ekonomickom zabezpečení škôl, 

v ďalšom vzdelávaní a kariérnom postupe pedagogických zamestnancov. V uvedených 

dokumentoch sa predpokladá úplná transformácia školstva, celková zmena filozofie výchovy 

a vzdelávania. Hlavným cieľom reformy školstva je premena  vyučovania  na tvorivú, 

humánnu, atraktívnu a progresívnu formu vzdelávania, v ktorej je hlavný dôraz  kladený na 

rozvoj osobnosti. Ideálom výchovy a vzdelávania je dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, 

aktívny a šťastný človek.  

  V koncepcii rozvoja školy zohľadňujem aj úlohy stanovené obcou Kanianka    

s výhľadom do roku 2014. Pri tvorbe toho dokumentu  vychádzam tiež z analýzy 

Koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2004 – 2009, ktorého úlohy sa splnili, prípadne 

ich plnenie je dlhodobého charakteru  a  úlohy sú zapracované na ďalšie roky.   

Vychádzajúc z uvedeného predkladám nasledovnú koncepciu rozvoja školy na roky 

2009 až 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Motto 

 

 „V kolektíve starostlivosti, nemôžeme dať dieťaťu všetko, čo potrebuje, ale to čo je možné, 

sme povinní poskytovať spoľahlivo, dokonale a každodenne." 

Emmi Piklerová 

      

Filozofia školy 

Poslaním výchovy a vzdelania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom 

žije  a tak realizovať plnohodnotný život. 

Našou ambíciou je dosiahnuť harmóniu vo výchove a vzdelaní detí už v predškolskom veku. 

Rozvíjať osobné kvality dieťaťa v poznávaní sveta, kultúry, prírody i seba samého. 

 

Vízia školy 

 Práca v materskej škole má svoje špecifiká, pretože v predprimárnom edukačnom procese ma 

dať deťom pevný vedomostný základ, prepojený s ich osobnými skúsenosťami a doplnený 

výchovou k vzájomnému ohľadu, uznaniu a úcte. Všetci, ktorí sa vo fáze predpimárneho 

vzdelávania podieľajú na osobnom a sociálnom rozvoji detí musia byť majstrami vo vytváraní 

takých materiálnych a sociálnych podmienok a takej výchovy, ktoré podnecujú deti k rozvoju. 

 Podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0 pripravuje detí na samostatnú prácu 

i prácu v skupine. Absolvent predprimárneho vzdelávanie je pripravený na postup do 

primárneho vzdelávanie v základnej škole a vzdelávaním získať určité kompetencie, čiže 

spôsobilosti. Sú to hlavne psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, 

učebné a informačné kompetencie. Súbor kompetencií slúži učiteľom, aby vedeli, kam majú 

smerovať svoje pôsobenie s dôrazom na: 

Vzdelanie- vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno- vzdelávacích príležitostí, zamerať sa 

na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Vzájomná úcta- bez ohľadu na rasu, náboženstva chceme v vytvárať kultúru postavenú na 

vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácií. 

 

Integrácia- budeme vytvárať rovnaké príležitostí pre všetky deti, aj pre tie ktoré potrebujú 

špecifické potreby. 

 

Spolupráca s rodinou – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov 

do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy. 

 

Vzťah k okoliu a regiónu –zdôrazňovať a aktívne sa podieľať na environmentálnej výchove, 

naučiť deti chrániť životné prostredie a zodpovednosti za ochranu životného prostredia. 

Formovať u detí hrdosť na tradície regiónu a regionálnu kultúru, vytvárať aktívny zásah do 

života obce.   

 

Špecifiká materskej školy 

 Vytvárať čo najoptimálnejšie prostredie pre detí predškolského veku k rozvíjaniu 

jazykovej gramotnosti detí, rozvíjať  u detí komunikačné schopnosti. 

 Nedirektívne pôsobenie na dieťa , aby sa popri zdokonaľovaní vedomostí 

a poznávacích funkcií vytvorila motivácia detí k sebazdokonaľovaniu aj v oblasti 

mimopoznávacej – emocionálna inteligencia. 

 Dať možnosť talentovaným deťom v rôznych oblastiach a ich ďalšiemu  vývoju. 

 



Swot – analýza 

Ide o analýzu, kde porovnávam súčasnú situáciu, silné a slabé stránky činnosti pedagógov 

s jednotlivými úlohami, ktoré je potrebné riešiť v súlade s celkovou koncepciou školy 

a vytýčenými krátkodobými a dlhodobými cieľmi. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalifikovanosť učiteliek 

 Estetické vybavenie tried 

 Bohatosť nápadov 

 Súdržnosť zamestnancov 

 Pripravenosť detí na školu 

 Otvorenosť k zmenám 

 Spolupráca s obcou- starostom obce 

 Nízka úroveň počítačovej gramotnosti 

pedagógov 

 Nevyhovujúci vonkajší vzhľad školy 

 Rozmanitosť stravy 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 Ochota pedagógov celoživotne sa 

vzdelávať 

 Možnosť realizovať nové vzdelávacie 

programy 

 Možnosť využívať pri vzdelávaní 

a projektoch finančné zdroje ESF 

 Prezentácia svojej práce 

 Projekty 

 Pravidelná modernizácia školských 

vzdelávacích projektov 

 Demografický vývoj 

 Konkurencia mestských materských 

škôl – predlžovanie prevádzkových 

hodín do 19 ,00 hod. 

 Zásah ekonomickej krízy 

 

A. Image školy 

 Objekt materskej školy v Kanianke, ul. Pionierov je monoblok, ktorý má tri bloky – 

hospodársku časť /kuchyňa s jedálňou, práčovňa/ a dve časti – krídla materskej školy  

so 6 triedami pre 160 detí. 

 V súčasnej dobe je využívaných len 5 tried pre 135 detí. 

 Vyučovanie cudzieho jazyka 

 Zviditeľňovanie sa školy na rôznych kultúrnych podujatiach v obci 

B. Klíma školy 

 Spokojnosť a  prístup pedagógov k deťom 

 Zapájanie sa do  rôznych projektov s dosahovaním dobrých výsledkov 

 Tvorivosť a ochota pedagógov k zmenám 

 Vytváranie estetického prostredia zamestnancami školy 

 Spolupráca s materskými školami v pôsobnosti školského úradu v Bojniciach 

C. Organizácia  a riadenie školy 

 Zriaďovateľom školy je obec Kanianka 

 Škola má 100 % kvalifikovaných pedagógov 

 Edukačný proces prebieha v 5.triedach 

 Vyučuje sa anglický jazyk 

 Vyučuje sa pohybová príprava detí 

 Vyučovanie prebieha projektovou metódou 

 

 



D. Materiálne zabezpečenie školy 

 Postupne sa dopĺňa fond  odbornej literatúry , s pomocou Rodičovského združenia 

a poplatkov od rodičov v zmysle zákona ponechané zriaďovateľom v plnej výške na 

škole. 

 Čistejšie a hygienickejšie priestory  v celom areáli . 

 Postupné vymieňanie a dopĺňanie interiérového vybavenia tried. 

  Zrekonštruovanie zmiešavacích vodovodných  batérii. 

 Výmena  ventilov na radiátoroch za regulačné.  

 Zrekonštruovanie kotolne. 

 

 

Dlhodobé ciele v rokoch 2009- 2014 
 

 

1.V materiálno- technickej oblasti 

 
1M . V spolupráci s Rodičovským združením zakúpiť a zabudovať lavičky s využitím pre deti 

aj dospelých        

T:  2009/2010 

 

2M. V spolupráci so zriaďovateľom  vybudovať nové pieskovisko so zastrešením. 

T: 2010/201 

 

3M. V spolupráci so zriaďovateľom výmena podlahových krytín  na schodiskách 

T: 2011/2012 

 

4M . V spolupráci s miestnou políciou, zriaďovateľom, Rodičovským združením vybudovať 

detské dopravné ihrisko. 

T: Projekt  vypracovanie- podanie 2009 – 2011 

 

5M. Využívaním finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom dopĺňať didaktické 

pomôcky a  pokračovať vo výmene zariadenia interiéru školy. 

T:2011, 2012, 2013  

 

6 M. Zapájaním sa do projektov získavať finančné prostriedky aj inou formou – získať 

financie na rozvoj športu, environmentálnej výchovy. 

T:Priebežne 

 

2 Organizácia a riadenie 

 

1O. Vypracovať školský vzdelávací program v súlade s požiadavkami so štátnym 

vzdelávacím programom ISCED 0 

T: Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

2O. Podporovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov s dosahovaním  vzdelania 

minimálne 1. stupňa vysokej školy. 

T:Začiatok plnenia šk . rok 2009/2010 

 



3O. Skvalitniť stravovanie  detí – rozmanitosť a pestrosť stravy so zameraním sa na 

konzumovanie zeleniny a ovocia. 

T:Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

4O. Zabezpečiť  vzdelávanie pracovníkov  v oblasti využívania  informačnej technológie 

v edukačnom procese. 

T: Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

 3 Image školy 

 

 1 I. Prezentovať školu formou Dňa  otvorených dverí a spoločných podujatí s rodičmi. 

 T: Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

2I. Podporovať aktivity vytváraním súťaží v spolupráci s ostatnými materskými školami 

v pôsobnosti školského úradu. 

T:Priebežne 

 

3I.Prezentovať školu prostredníctvom kultúrnych programov pre  rodičov a verejnosť 

v spolupráci miestnym kultúrnym strediskom. 

T:Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

4I.Naďalej pokračovať vo výučbe  anglického jazyka  . 

T: Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

5I.Rozvíjať spoluprácu so ZUŠ Bojnice, nielen v oblasti pohybovej prípravy, ale aj výtvarnej 

a dramatickej. 

T:Začiatok plnenia šk. rok 2009/2010 

 

4 Klíma školy 

 

1 K. Posilniť a rozvíjať dôveru rodičov k škole. Zapájať rodičov do diania v materskej škole 

prostredníctvom spoločných podujatí aj do ich vylepšovania. 

T: priebežne 

 

 2K. V prípade vyššieho počtu žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie -vytvoriť 

a vybaviť priestory na otvorenie novej triedy . 

T:Podľa  zápisu detí pred novým školským rokom 

 

3 K. Vytvorenie telocvične pre deti. 

 T: podľa termínu vyzviev na predkladanie žiadostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Dlhodobé ciele školy v oblasti edukačného procesu 

 

1D. Vytvoriť  vlastný  školský  vzdelávací  program .  

T:   2009  

 

2.D. Zintenzívniť spoluprácu  s rodičmi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 

partnerstva . 

T: stály 

 

3D. Podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja pozornosti, 

pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti . 

T: stály 

 

4D. Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor a neohraničené 

možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu.   

Rozšíriť obsah výchovy a vzdelávania nad rámec ŠVP o projekt zameraný na 

environmentálnu výchovu. 

T: stály 

 

5D. Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a sebarealizáciu 

talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o tieto aktivity . 

Vypracovať  projekt zameraný na rozvíjanie pohybových schopností. 

T: stály 

 

6D.Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. Rozšíriť obsah výchovy 

a vzdelávania nad rámec ŠVP o oboznamovanie sa  s cudzím jazykom. 

T: stály 

 

7D.Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných princípov 

práv dieťaťa – vypracovať plán realizácie   oboznamovanie s Právami detí s konkrétnymi 

aktivitami. 

T: stály 

 

 

 

Záver 

 Moja doterajšia päťročná spolupráca  s obecným úradom ukázala, že zriaďovateľovi 

materskej školy  v maximálnej miere záleží na rozvoji školstva  a úrovni predškolskej 

edukácie. Môžem vysloviť iba ďakovné slová za všestrannú podporu našej materskej školy, a 

vysloviť presvedčenie, že v ďalšom období  sa bude táto spolupráca naďalej prehlbovať.  

V ďalšom období budem naďalej preferovať zvolený program, jeho neustálym 

vyhodnocovaním a vylepšovaním budem viesť pedagogický kolektív k čoraz 

profesionálnejšiemu prístupu k predškolskej edukácií.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREZENTÁCIA  RIADIACEJ PRÁCE V ROKOCH 2004-2009 

                                        Výsledky                           Prínos pre materskú školu 

Odstránenie  nedostatkov v dokumentácii školy- inventár, 

pedagogická dokumentácia 

Kvalita a prehľadnosť 

V spolupráci so zriaďovateľom vymaľovanie interiéru školy 

 

Vytvorenie estetického a hygienického prostredia 

V spolupráci so zriaďovateľom prestavba školského dvora Výmena nevyhovujúceho zariadenia za ekologický vyhovujúce, skvalitnenie 

pohybových kompetencií detí 

Zakúpenie výpočtovej techniky do všetkých tried 

 

Skvalitnenie edukačného procesu, zefektívnenie vedenia dokumentácie školy 

Zakúpenie detských lehátok do 3. triedy 

 

Postupná výmena nevyhovujúceho zariadenie 

Zakúpenie nových kobercov do všetkých tried  

 

Vytvorenie estetického a hygienického prostredia 

Zakúpenie didaktických pomôcok  pre činnosť s deťmi Skvalitnenie edukačného procesu 

Zavedenie internetu 

 

Zvýšenie efektivity práce vedúceho zamestnanca 

Zakúpenie  detských stolov  

 

Výmena nevyhovujúceho zariadenia za ekologický vyhovujúce 

Zavedenie výučby cudzieho jazyka- anglický 

 

Skvalitnenie edukačného procesu 

Vytvorenie spolupráce so ZUŠ Bojnice-  prípravné oddelenie pohybovej 

a rytmickej prípravy detí 

Skvalitnenie   somatických a expresívnych schopností detí 

V spolupráci so zriaďovateľom oprava strechy  

 

Skvalitnenie interiéru školy 

Zakúpenie antistatických žalúzií 

 

Vytvorenie estetického a hygienického prostredia 

Nadviazanie spolupráce s miestnym kultúrnym strediskom 

 

Zviditeľňovanie školy na verejnosti 

Vytvorenie web stránky materskej školy dostupná na stránke obec Kanianka  Okamžitá  dostupnosť a uľahčenie prístupu k informáciám rodičom a 

verejnosti 

Zaevidovanie Rodičovského združenia  na poukázanie  2% z daní  pre 

materskú školu 

Získavanie financií z iných zdrojov 

 



PLNENIE A VYHODNOTENIE CIELOV KONCEPCIE ŠKOLY NA ROKY 2009-2014 

               CIEĽ                           Prínos pre materskú školu  SPLNENÉ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 


