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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5; 

 Vyhlášky 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; 

 Metodického usmernenia  MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 Koncepcie  materskej školy;  

 Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov; 

 Informácií o činnosti Rady školy. 

 Ďalšie podklady – správa o hospodárení rodičovského príspevku za šk. rok 2015/2016 

 Ďalšie podklady: 

       Školský vzdelávací program  

              Školské projekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P R Á V A 

                   O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI   

MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016. 

  
 

4 

 

Základné identifikačné údaje o škole: vyhláška 9/2006  § 2 ods.1  písm. a) bod 1-6 

 

1. Názov školy: Materská škola Kanianka 

2. Adresa školy:   Materská škola Kanianka , ul. Pionierov 82/6, 972 17 

Kanianka 

3. Tel. Číslo:    0908 758 050 

4. E -mailová adresa ms@kanianka.sk 

5. Zriaďovateľ Obec Kanianka    

    Starosta obce Ing. Ivor Husár 

 6.Vedúci zamestnanci školy Mgr. Marieta Bielická - riaditeľka 

Mária Martečíková- vedúca školskej jedálne 

 

  

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

(   § 2 ods.1  písm. a) bod 7 ) 

Rada školy pri MŠ Kanianka bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.   Funkčné obdobie  

rady školy vstúpilo do platnosti  dňom 24.09.2012 na obdobie 4 rokov. Od septembra 2015 nastala zmena členov 

rady školy za rodičov p. Buznová nahradila Ing. Kurbelovú. 

Členovia rady školy za šk. rok 2014/2015 

P.č. Meno a priezvisko  Funkcia Delegovaný za 

1. Bc. Jana Huličiaková predseda pedagogický zamestnanec 

2.          Jana Čierna člen pedagogický zamestnanec 

3. Elena Debnárová člen nepedagogický zamestnanec 

4. Ing. Martina  Buznová člen rodič 

5. Mgr. Viera Pekárová člen rodič 

6. Ing. Martina Komošová, Phd. člen rodič 

7. Ing. Katarína Šimová člen rodič 

8. Ľubica Vidová  člen za zriaďovateľa 

9. Dáša Hujová člen za zriaďovateľa 

10. Ing. Lucia Pernišová člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Jana Stančeková člen za zriaďovateľa 
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Rada školy plní úlohu poradného organu školy. Systém stretnutí funguje podľa plánu zasadnutí, alebo potrieb 

školy.  V priebehu školského roka rada školy zasadala 2 – krát, zasadnutia sa riadili plánom zasadnutí na školský 

rok 2015/2016, s ktorým sa členovia oboznámili na zasadnutí 9.10.2015 a jednohlasne ho schválili. 

Obsah rokovania zasadnutia:  

1. zasadnutie 9.10. 2015 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 

2014/2015, 

- Činnosť materskej školy a organizácia podujatí na školský rok 2015/2016, 

- Zhodnotenie koncepčného zámeru školy. 

 

2. zasadnutie  16.jún 2015    

      -    Sprava o hospodárení a použití  finančných prostriedkov,  

      -    Správa o zápise detí na  školský rok 2016/ 2017, 

      -    Správa  o vykonaní Inventarizácie za rok 2015, 

      -    vyjadrenie k inštalácii zariadenia telefónnej antény  na strechu budovy materskej školy. 

 

Pedagogická rada  

je poradným orgánom riaditeľa MŠ, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Počas školského roka 2015/16 

sa zišla päťkrát. Na svojich zasadnutiach sa členovia vyjadrovali k dokumentácii materskej školy, odporúčali na 

schválenie dokumenty podľa svojich kompetencií, venovali sa hodnoteniu plnenia  školského vzdelávacieho 

programu. Pedagogickí zamestnanci si odovzdávali navzájom skúsenosti a vedomosti získané v rámci 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a na iných vzdelávacích podujatiach, skúsenosti             

s prácou s IKT. Riaditeľka informovala o najnovších zmenách v legislatíve, o stave schvaľovacieho procesu 

inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, podávala informácie získané na pracovných stretnutiach 

riaditeľov, členov Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Ďalej na nich pedagogickí zamestnanci podrobne 

hodnotili plnenie Plánu práce školy, hospitačnej činnosti, dodržiavanie Školského poriadku, spoluprácu s 

rodinou, obcou, ZŠ, CPPPaP a SCŠPP. 

 

Metodické združenie  

pracovalo podľa svojho plánu činnosti. Vedením metodického združenia bola v tomto školskom roku poverená 

Bc. Adriana Švecová. Počas roka sa združenie zišlo štyrikrát. Na svojich zasadnutiach preveralo organizáciu 

aktivít, venovalo sa pedagogickým otázkam, učiteľky rozoberali problémy týkajúce sa zmien v realizácii 

výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcich z plánovaného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. 

Učiteľky pripravovali počas roka odborné prednášky pre pedagogických zamestnancov aj pre rodičov, adaptačný 

program pre novoprijaté deti, deň otvorených dverí pre rodičov. Vypracovali individuálne vzdelávacie plány  
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deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, diagnostické záznamy deťom. Plán činnosti metodického 

združenia bol splnený. 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 ( § 2 ods.1 písm. b) 

  

 TRIEDA

      

VEK. ZLOŽ. POČET DETÍ   

Stav k 15.9.2015  

POČET DETÍ  

Stav k 31.8. 2016 

 

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

1. 1.trieda     3 - 4 ročné 20             20              

2. 2.trieda     4 - 5 ročné  20             20   

3. 3.trieda      5 - 7 ročné 22             23     18    1  

4. 4.trieda    5- 7 ročné           22             22 21     1 

5. 5.trieda  3 - 4 ročné 18             18        

SPOLU        5    102           103 39      

 

 

 

Trieda 
 

Vekové zloženie  
Triedna učiteľka Učiteľka 

1. trieda 3 - 4 ročné deti Martina Kováčová, Bc. Ištóková Iveta 

2. trieda 4 - 5 ročné deti Dominika Píšová  Marieta Bielická, Mgr. 

3. trieda 5 – 7 ročné deti Jana Huličiaková, Bc. Katarína Kocmálová 

4. trieda 5 – 7 ročné deti  Jana  Čierna Mária Vážanová 

5. trieda 3 – 4 ročné deti Jana Talianová. Švecová Adriana,  Bc 
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Údaje o počte žiakov  ( §2 ods.1. písm. d) 

 

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 103 detí, ktoré boli zaradené podľa 

vekových skupín do 5 tried. 

  Nástup do 1.ročníka ZŠ v šk. r. 2014/2015   39                               

  Počet zapísaných detí k 15. 9. 2015              104                                       

  Počet detí s prerušenou dochádzkou                     1                             

  Celkový počet detí na  šk. rok.2015/2016         104                                         

 

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

 

Veková kategória Vzdelávací program 

2,5 - 7-ročné deti Školský vzdelávací program: 

 Čo šumí strom – zameraný na  

- upevňovanie pozitívneho vzťahu k prírode, ochranárske postoje 

a environmentálne cítenie   

- oboznamovanie sa s anglickým jazykom na elementárnej úrovni 

Rozvíjajúce vzdelávacie programy: 

- Dieťa, príroda, zdravie environmentálny program prostredníctvom, 

ktorého skvalitňujeme environmentálnu výchovu a vytvárame vhodné 

podmienky k zdravému spôsobu života.  Utvárame správne postoje 

a správanie detí k životnému prostrediu. 

- Hýbeme sa cvičíme, zdravý pohyb robíme – primeranou telesnou 

aktivitou zvyšovať fyzickú zdatnosť a odolnosť detí, predchádzať častému 

výskytu obezity, zvyšovať toleranciu na stres , depresiu, poruchy spánku.  

 

6-ročné deti  

s OPŠD 

Rozvíjajúci program výchovy  a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy ( §2 od.1 písm.g ) 

 

Zamestnanci  Počet  Z toho  

Pedagogickí zamestnanci 10 1 riaditeľka 

9 pedagogických zamestnancov 
 

Prevádzkoví zamestnanci   8  materská škola    4 

 školská jedáleň    4 
 

 18   
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Pracovný pomer: 

V školskom roku 2015/2016 bolo 10 pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere na dobu 

neurčitú. 

Učiteľky materskej školy spĺňajú požiadavku odbornej kvalifikácie : 

 stredné  odborné vzdelanie s maturitou = 6 

 1 . stupeň vysokej školy  = 3  

 2. stupeň vysokej školy =   1  

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2015/2016  

 ( §2 ods.1 písm.h) 

 

 

 

Názov vzdelávania 

 

    Forma 

vzdelávania 
    Forma 

ukončenia 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

 

 pokračuje ukončilo  

Prípravné atestačné 

vzdelávanie pred 

prvou atestáciou 

 

aktualizačné 

 

 

osvedčenie 
1 - 1 

 

Vzdelávací seminár 

k oblasti ŠVP  

Hudobná výchova 

 

 

aktualizačné 
 3  3 

      

 

Okrem toho v rámci samovzdelávania učiteľky študovali odporúčanú odbornú literatúru, webové stránky 

venované odborným témam v oblasti pedagogiky a psychológie, časopiseckú literatúru, hlavne Predškolskú 

výchovu a nové odborné publikácie. Hlavnú pozornosť však venovali inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu 

programu a metodikám k jednotlivým vzdelávacím oblastiam. So svojimi poznatkami sa v rámci pedagogických 

rád  navzájom oboznamovali. Využívali knižničný fond materskej školy. Riaditeľka sa zúčastňovala pracovných 

stretnutí riaditeľov, odborných seminárov. 

Návrhy opatrení k zvyšovaniu úrovne pedagogických a nepedagogických zamestnancov: 

 zvyšovanie profesijného a osobnostného rastu učiteľov účasťou na vzdelávacích programov v súlade 

s plánom kontinuálneho vzdelávania školy a metodického združenia školy, 

 zvyšovanie kvality vzdelávacieho systému školy a výchovno-vzdelávacích stratégií, podporu tímovej 

spolupráce, medziľudských vzťahov, inováciu a vzdelávanie v školskom a triednom manažmente, 

 samoštúdiom a využívaním literatúry z učiteľskej knižnice rozširovať profesijné kompetencií. 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( §2 ods. 1 písm.i) 

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Termín  AKTIVITA  Poznámka 

09/2015 Zahájenie školského roka- v materskej škole Myška 

Minie víta deti. 

Všetky triedy 

 

09/2015 Predplavecká príprava detí , realizované v Hoteli  

pod Zámkom 

2.trieda         2   detí  

3.trieda         7   detí  

4.trieda         8   detí  

09/ 2015 Adaptačný program  - novo nastúpené deti 3 ročné  1.trieda , 5. Trieda 

10/2015  Turistická vychádzka  spojená s poznávaním 

okolia materskej školy a plnením úloh  

Všetky triedy  

10/2015 Hudobné predstavenie – Simsalala – pesničkový 

program deťom  

Všetky triedy  

10/2015 Bábkové predstavenie – O Jankovi  a Marienke Všetky  triedy 

11/2015 Tvorivé dielne s rodičmi – Tekvicová párty – 

výroba jesenných dekorácií 

Všetky triedy 

12/2015 Beseda s dentálnou hygieničkou  2. trieda, 4. Trieda, 3. Trieda, 

12/2015 Mikuláš – Mikuláš v materskej škole  Všetky triedy 

12/2015 Vianočné  tvorenie –  vianočné besiedky pre 

rodičov s deťmi s tvorivými dielňami 

Všetky triedy 

01/2016 Bábkové predstavenie – divadlo Fantasika- 

Kamaráti 

Všetky triedy 

02/2016 Detský  karneval  v materskej škole  Všetky triedy 

03/2016 Bábkové predstavenie-   /Rybárová / Všetky triedy 

03/2016 Návšteva ZŠ Kanianka – prvé ročníky  - ukážka 

vyučovacej hodiny  

3. a 4. Trieda 

03/2016 Evička nám ochorela  2. trieda, 4. trieda, 3. trieda, 

03/2016 Výstava parožia v kultúrnom dome Kanianka 3. a 4. Trieda 

04/2016 Stavanie mája-  oboznamovania sa ľudovými 

tradíciami  v spolupráci s detským  folklórnym 

súborom Kolovrátok a obecným úradom  

Všetky triedy 

04/2016 Bábkové predstavenie divadlo zo Šuflíka  Pinocio  Všetky triedy 
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04/2016 Turistická vychádzka – plnenie cieľov projektu Pro 

Enviro 

3.a5. trieda 

05/2016 Deň otvorených dverí – zápis detí do materskej 

školy 

5. trieda 

05/2016 Hudobné vystúpenie -  koncert pre deti  Viktor 

Guľvaš deťom 

Všetky triedy 

05/2016 DOPRAVÁČIK- organizovanie aktivít s dopravnou 

a zdravotnou tematikou v spolupráci s náčelníkom 

obecnej polície p. Mgr. Škultétym   

Všetky triedy  

05/2016 Deň matiek – triedne besiedky s vystúpením detí 

pre svoje mamy 

2.,5. A 1. Trieda 

05/2016 Bábkové divadlo s environmentálnou tematikou 

Ujo Viktor na vychádzke v lese  

Všetky triedy  

05/2016 Brigáda s rodičmi- údržba areálu dvora – osadenie 

lavičiek, zmontovanie záhradného nábytku do 

altánku, natretie preliezok. 

 

05/2016 Vystúpenie p. Budinského – Ľudové nástroje 

a piesne 

Všetky triedy 

05/2016 Kúzelník-  zábavný program pre deti s kúzlami Všetky triedy 

06/2016 Hudobné divadlo – Zázračná krajina Všetky triedy 

06/2016 Prehliadka policajnej techniky a výcviku 

policajného psa 

Všetky triedy 

06/2016 Otvorená hodiny angličtiny- prezentácia získaných  

poznatkov z anglického jazyka deťmi pred rodičmi 

Pre rodičov deti navštevujúcich 

krúžok anglického jazyka 

06/2016 Turistická vychádzka – plnenie cieľov projektu 

Dieťa, zdravie, príroda. 

Všetky triedy 

06/2016 Otvorená hodina -  tanečný krúžok- prezentácia 

pohybových schopností 

Pre rodičov deti navštevujúcich 

tanečný krúžok 

06/2016 MDD –  Chrobáčiky  plnenie disciplín a aktivít 

pripravených na školskom dvore ,  vymieňanie  

stanovíšť- tried podľa pripraveného rozpisu 

Všetky triedy 

06/2016 Rozlúčka predškolákov – triedne besiedky 

s vystúpením detí a odovzdaním Osvedčenia 

5.a 4. Trieda 
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o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

06/2016 ZOO – návšteva  a prehliadka bojnickej ZOO Všetky triedy 

 

Údaje o aktivitách, do  ktorých sa škola zapojila 

10/2015 Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí 

z programom pre dôchodcov  v Penzióne Kanianka 

 4. trieda 

12/2015 Vianočný program – Vianoce starej matere 

vystúpenie detí s programom pre obec 

 2.trieda 

03/2016 MDŽ- spolupráca s Domom kultúry  – kultúrny 

program k MDŽ pre verejnosť  

3.a 4.trieda  

04/2016 Slávik – prehliadka v speve ľudových piesní , 

poriadaná obcou Pravenec  

Filip Nechla, Dajanka 

Zábojníková – 4. Trieda 

05/2016  Dopraváčik  - poriadané obcou Kľačno Nela Kováčová, Matej Kurbel 

05/2016 

 

Deň rodiny-  kultúrny program – otvorenie akadémie 

ku Dňu rodiny 

2.trieda, 4. trieda, 

06/2016 Kanianske dni- vystúpenie detí  s programom pre 

občanov Kanianky 

3.a 5.trieda 

  
 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.1  písm. j) 

Názov projektu Termín začatia realizácie 

projektu 

Termín ukončenia realizácie 

projektu  

 

Škola podporujúca zdravie   1999  2004 (Národný projekt bol 

ukončený, prvky z neho sme si 

ponechali)  
 

Evička nám ochorela  
 

2009  
 

pokračuje  
 

 

Prvky metodiky Krok za 

krokom  

   

  2001  

 

   

pokračuje  
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou v škole  po  

roku 2000 ( §2 ods.1 písm. k) 

 

Komplexná inšpekcia bola vykonaná  v dňoch od 10.02. -12.02.2014  v súlade s poverením na komplexnú 

inšpekciu č. 3099/2013- 2014 zo dňa 03.02.2014. Inšpekciu vykonali PhDr. Terézia Kúdelová a Mgr. Mária 

Turazová  školské inšpektorky ŠIC v Trenčíne. 

Závery zo zistenia inšpekčnej činnosti: 

Pozitívom materskej školy bolo vytvorenie podnecujúcich podmienok k predprimárnemu vzdelávaniu a výchove 

detí dobrým pedagogickým riadením. ŠkVP bol rozpracovaný na podmienky a zameranie školy, jeho plnenie 

bolo zabezpečené kvalitným realizovaním vzdelávacích a výchovných aktivít. Bohaté ľudové tradície regiónu, 

environmentálna výchova a výchova k starostlivosti o životné prostredie sa vhodne premietli do vzdelávacích 

štandardov učebných osnov, ktoré boli prehľadne spracované a doplnené o obsahové a výkonové štandardy 

vlastných vzdelávacích projektov. Pozitívom riadenia boli aktualizované a dobre vypracované vnútorné predpisy 

školy, ktoré umožňovali jej bezproblémový chod. Učiteľky poskytovali zákonným zástupcom detí konzultácie , 

spolupracovali s poradenskými zariadeniami. Dobrá úroveň materiálneho a technického vybavenia v MŠ prispela 

k vytvoreniu podnetného estetického a kultúrneho prostredia. Poradné orgány riaditeľky  školy a vysoká 

angažovanosť učiteliek  pri plnení stanovených cieľov sa významne podieľali na skvalitňovaní predprimárneho 

vzdelávania v MŠ . Realizácia kontrolnej činnosti na základe zvolených kritérií a nástrojov zabezpečovali 

funkčnú kontrolu v jednotlivých oblastiach a činnostiach. 

Silnou stránkou skvalitňovania výchovy a vzdelávania v MŠ bola odbornosť a profesionálnosť predprimárneho 

vzdelávania. Učiteľky dôsledne realizovali  ciele výchovy a vzdelávania v súlade so ŠkVP. Diferencovali 

činnosti a z nich vyplývajúce úlohy s ohľadom na dosiahnutú úroveň rozvoja osobnosti detí a rozdielne 

výchovno-vzdelávacie potreby poskytnutím dostatočného času na plnenie úloh a na osvojenie si správnych 

postupov. Psychomotorické kompetencie detí podporovali rozmanitými pohybovými aktivitami. Veľkú 

pozornosť venovali rozvíjaniu ich komunikatívnych , informačných a sociálnych kompetencií. K pozitívnym 

stránkam vyučovania a učenia sa patril prosociálny výchovný štýl a účelné využívanie učebných pomôcok. Na 

veľmi dobrej úrovni boli spracované a vedené záznamy z pedagogickej diagnostike detí. Rezervy sa vyskytli vo 

využívaní nesprávnych odpovedí detí na hľadanie nových riešení a v podporovaní ich hodnotiacich 

a sebahodnotiacich spôsobilosti. 

Na základe zistení a ich hodnoteniu vedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia 

voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia: 

Odporúča: 

- v hospitačnej činnosti zamerať pozornosť na zrozumiteľné formulovanie cieľa na začiatku edukačnej 

aktivity k deťom (čo sa od nich očakáva, aké výsledky majú dosiahnuť);poskytovanie príležitostí na 

vytváranie a prejavovanie hodnotových , názorových emocionálnych a etických postojov detí 

a využívanie nesprávnych odpovedí na hľadanie nových riešení a postupov. 
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Hodnotenie úrovne riadenia, podmienok a výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ: 

1.  Riadenie školy -  úroveň veľmi dobrá  

2.  Podmienky výchova a vzdelávania- úroveň veľmi dobrá 

3.  Úroveň vyučovania ( Materská škola)  -  úroveň veľmi dobrá 

3.1 Ciele výchovy a vzdelávania -  úroveň veľmi dobrá 

3.2 Zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.3 Rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.4 Rozvíjanie kognitívnych a učebných kompetencií detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.5  Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií -  úroveň veľmi dobrá 

3.6  Rozvíjanie informačných kompetencií -  úroveň veľmi dobrá 

3.7  Rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií detí - úroveň veľmi dobrá 

 

Materiálno – technické vybavenie ( § 2 ods. 1 písm. l) 

Materská škola  na svoju činnosť využívala budovu , ktorá je účelovo riešená tak,  kde sa nachádzajú  triedy 

s príslušnými priestormi a hospodársky  pavilón, v ktorom je kancelária vedúcej školskej jedálne, sklady, školská 

kuchyňa, práčovňa. Budova materskej školy bola v rámci eurofondov opravená a dokončená jej rekonštrukcia.  

V prostredí materskej školy sme vytvárali podmienky pre celkovú pohodu detí. Naša materská škola je 

v súčasnej dobe modernou, dobre vybavenou školou, plne vyhovujúcou pre rozvoj detí predškolského veku 

s dôrazom na ich individuálne potreby. Modernizácia materiálneho vybavenia  prebieha postupne  podľa  

možností a dostupností finančných prostriedkov. 

Interiér  školy    

V tomto školskom roku sme naďalej pokračovali vo výmene stropných svietidiel . 

 Vymenili sme svietidlá  v  5. triede za pomoci  rodiny Perníšovej firma To-my stav, ktorá nám 

sponzorsky zabezpečila výmenu v hodnote 1000 €.  

 V 1. triede, 2. triede a v 3. triede bola vymenená tieniaca technika  - oprava, výmena a montáž 

látkových pásov na vertikálnych žalúziách v hodnote 1350 € hradené z financií rodičovského združenia. 

 Omaľovanie vonkajších schodísk pre verejnosť v hodnote 998 €. 

 Zakúpenie didaktických hračiek a  pomôcok : 

DAFÉR                                                                                         1 200,00   € 

EDUKA play                                                             775,10   € 

NOMILAND                                                                       2996,21   € 

HOBLA                                                                                            673,80   € 

 Zábavné učenie                                                                                 250,69   €  

 

 

Návrhy  

 pokračovať vo výmene svietidiel  v objekte MŠ  na schodiskách a chodbách doplniť svietidlá so 

senzormi pohybu 

 pokračovať vo výmene nábytku vo všetkých triedach 
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 potrebné zakúpiť nové posteľné prádlo pre deti . 

 

Školská jedáleň 

Časť jedáleň  

V tomto školskom roku bolo zakúpené  vybavenie školskej jedálne  detské stoličky počet kusov  46 v hodnote 

1200 €. 

Časť kuchyňa 

Školská  kuchyňa  je toho času na 80 % zmodernizovaná. V školskom roku 2015/2016 sa urobila rekonštrukcia 

obkladov v kuchyni aj vo výdajni jedál. Rekonštrukcia spočívala v odstránení starých opadávajúcich obkladov 

a obloženie novým obkladom vyhovujúcim  hygienickým normám. Natretie vzduchotechniky a stien  

hygienickým bielym náterom .Rekonštrukcia obkladov stála  cca 10 000€. 

Návrhy 

 dokúpiť nerezové pracovné stoly                              

Práčovňa 

Zakúpili sme  2ks žehličky s naparovacím strojom  žehlička Philips  v cene 120 €, žehlička Philips 74 € . 

Zakúpené boli 2 ks vysávače v hodnote 120 €.  Naďalej je potrebné  zakúpenie nového žehliaceho stroja.  

Návrhy 

 zakúpenie nového žehliaceho  stroja - mangel 

 

Kotolňa 

 V školskom roku 2014/2015 sa začala rekonštrukcia kotolne, v školskom roku 2016/2015 bola rekonštrukcia 

kotolne dokončená, kde bola uskutočnená  výmena vykurovacích telies  za moderné a plnoautomatizované 

zariadenie.  V rekonštrukcii bola zahrnutá aj výmena podlahy z dôvodu bezprašného prostredia a citlivosti 

moderného vybavenia. Celková hodnota rekonštrukcie kotolne bola cca 28 000 €. 

 

Exteriér školy 

Školský dvor je dostatočne vybavený detskými preliezkovými zostavami a dreveným altánkom . V školskom 

roku 2015/2016 sme za pomoci Rodičovského združenia zakúpili záhradný nábytok do altánku v hodnote      

509,98 € / 3 ks zostavy  = 3 stoly, 6 lavíc/. V spolupráci s rodičmi dňa 21.5.2016 sme uskutočnili brigádu, počas 

ktorej  sme osadili 8ks lavičiek, ktoré nám sponzorsky daroval otec dieťaťa Dianky Zábojníkovej, natreli 

preliezky novým farebným náterom. Farby sponzorsky v hodnote 200€ zakúpili rodičia.  
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.1  písm. m) 

 

1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

O dotácii z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2003 Z. z a nariadenia vlády SR č. 

668/2004- o pridelených financiách na školské zariadenie rozhoduje obecné zastupiteľstvo, pretože sa jedná 

o originálnu kompetenciu obce. 

 Čerpanie finančných prostriedkov pridelených pre materskú školu je v súlade s plnením rozpočtovej politiky 

obce.    

 

2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Kanianka č. 6/2013 o určení  príspevkov od zákonných 

zástupcov detí  v súlade s ods. 3 §  28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa 

vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej  škole 

zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na  čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa   10 

€ . Poplatok na  1 dieťa za mesiac júl  na 36€ .  Za evidenciu poplatkov a včasnú úhradu podľa školského 

poriadku zodpovedajú triedne učiteľky. Triedne učiteľky vedú evidenciu poplatkov v peňažných denníkoch na 

jednotlivých triedach. Riaditeľka je zodpovedná za spracovanie kompletného vyúčtovania a odovzdanie financií 

na obecný úrad ekonomické oddelenie. 

Spracovanie vyúčtovania poplatku sa riadilo  podľa  pokynov zriaďovateľa a podľa zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Kanianka.  Účtovné doklady sú odovzdávané na obecný úrad a kópie sú 

ponechané na zariadení k evidencii poplatku a k spracovaniu inventarizácie. 

Údaje o čerpaní sú zahrnuté v rozpočte obce podľa jednotlivých položiek.  

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, 

a vyhodnotenie jeho plnenia  ( § 2 ods.1 písm. n) 

 

Vyhodnotenie koncepčných zámerov školy  

1.   Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou prírodovedného 

vzdelávania - spôsob efektívnej zmeny koncepcie predprimárneho prírodovedného vzdelávania  . 

Pri pobyte vonku sme sa zamerali na zážitkové učenie, dbali sme o to, aby deti prejavovali vlastný záujem o 

činnosť a spoznávanie environmentu, aby vnímali prírodu okolo seba a potrebu správať sa ohľaduplne k 

životnému k prostrediu. 

V aktivitách zameraných na prírodovednú gramotnosť sme oboznamovali deti s významom a hodnotou prírody 

a životného prostredia pre život človeka na zemi. Na základe pozorovania a praktických skúseností rozlišovali 

a charakterizovali ročné obdobia podľa typických znakov.  Pri pobyte vonku a na turistických vychádzkach 
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poznávali význam a dôležitosť lesa, vodných tokov , zvierat, ovzdušia pôdy pre rastliny.  Deti sa učili  racionálne 

využívať dary z prírody v prospech svojho zdravia . 

Boli realizované turistické vychádzky – jesenná 20.10.2015 a letná 23.06.2016 so zameraním na ochranu 

prírodného prostredia  a pozorovania prírody. 

2.  Utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a k zdraviu iných - realizovať aktivity smerujúce 

k prevencii obezity detí . 

Formovali sme u detí správne návyky zdravého životného štýlu v každodennej práci učiteliek s deťmi od ich 

nástupu do materskej školy.  V edukačnom  procese  sme  vytvárali a formovali hygienické a samoobslužné 

návyky detí vhodnými aktivitami a prístup. Vytvárali sme podmienky  pre primerané pohybové aktivity detí. 

Denne sa realizovali pohybové a relaxačné cvičenia  na podporu správneho rozvoja pohybového aparátu. 

Pohybové aktivity sa realizovali aj počas pobytu vonku na čerstvom vzduchu. 

Zúčastnili sme sa viacerých podujatí zameraných na podporu zdravia a podporu rozvíjania pohybových 

schopností a zručností. 

Predplaveckú prípravu absolvovalo 17 detí v hoteli  Pod zámkom v Bojniciach.   

Krúžok Rytmicko-pohybovej prípravy  navštevovalo 22 detí .                              

V mesiaci  december  2015 – beseda s dentálnou hygieničkou. Hravou formou sa učili a precvičovali vhodnú 

a správnu techniku čistenia zubov a starostlivosti o chrup. 

V mesiaci marec 2016 -  projekt Evička nám ochorela realizovaný v spolupráci so Slovenským  Červeným 

krížom územný spolok Prievidza .  Cieľom podujatia bolo veku primeraným spôsobom priblížiť deťom zdravý 

spôsob života, ochranu zdravia a poskytnutie prvej pomoci pri úraze. 

3.  Rozvíjať informačné kompetencie detí v predprimárnom vzdelávaní s implementáciou inovačných 

pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií. 

 Jedným z predpokladov rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku v predrimárnom 

vzdelávaní je vhodné materiálno-technické a technologické vybavenie MŠ, ktoré  naša  materská škola spĺňa. 

Počítače nie sú nástrojom učiteľa na učenie, nie sú predmetom vzdelávania, ale nástrojom dieťaťa na učenie        

a vlastný rozvoj – ako silná pomôcka, ktorú treba správne kombinovať s inými pomôckami a zaradiť  do 

známych metodických postupov. 

Oboznamovali sme deti  s edukačným softvérom pre deti Cirkus šaša Tomáša, Vševedko, ktoré im  poskytli 

mnoho podnetných aktivít a podporoval rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a osobnosti dieťaťa. 

Deti pracujú doma s neuveriteľne silnou technológiou a potrebujú od rodičov a svojho okolia pomoc a 

usmernenie – ale rodičia to zväčša nevedia. 

Správnym používaním digitálnych technológií sme popri informačných kompetenciách rozvíjali aj ďalšie 

kompetencie, predovšetkým základy kritického myslenia, základy tvorivého myslenia, učebné kompetencie a v 

neposlednom rade aj komunikatívne a sociálne kompetencie detí. 

Zakúpenie výučbového programu – Dopravaná výchova, Geometria v MŠ, Botanická záhrada. 
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4.  Edukačný proces orientovať na podnecovanie komunikačných a jazykových spôsobilostí    v 

zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite. 

V priebehu celého školského roka sme deťom poskytovali dostatok priestoru v oblasti rozvoja komunikačných 

kompetencií. Zaraďovali sme hry na rozvoj sluchového vnímania, sluchovej diferenciácie a na rozvíjanie slovnej 

zásoby. Využívali sme množstvo básní, piesní, hudobno-pohybových hier, ktoré sme zakomponovali do 

besiedok k rôznym príležitostiam. Väčšina detí s problémami s výslovnosťou navštevuje logopéda. Pred 

odpočinkom sme pravidelne zaraďovali čítanie s porozumením. 

 V materskej škole je zabezpečená  logopedická starostlivosť, ktorá sa uskutočňovala 2x mesačne v 2. polroku 4 

x  mesačne.  Logopedickú starostlivosť na našej škole zabezpečovali logopédky z Centra Špeciálno-

Pedagogického Poradenstva v Bánovciach nad Bebravou, ktoré pôsobí pri  Základnej škole internátnej pre 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch. 

Podporovali sme  vzdelávanie  v oboznamovaní sa s cudzím jazykom,  23 detí navštevovalo výučbu anglického 

jazyka. 

5.  V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach 

dieťaťa, uplatňovať prosociálny výchovný štýl. ( Práva dieťaťa sú veľmi dôležité, treba ich zo strany 

dospelých rešpektovať, ale na druhej strane je potrebné viesť deti k povinnostiam a hodnotám) . 

Materská škola má  vypracovaný projekt, v ktorom  sú jednotlivé práva rozpracované   na jednotlivé mesiace  

v konkrétnych edukačných aktivitách, ktorými sa problematika práv dieťaťa realizuje v podmienkach materskej 

školy. 

V mesiaci jún beseda so štátnymi policajtmi, ukážka práce polície, policajnej techniky, práce s policajným psom. 

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) 

 

Ciele a aktivity výchovy a vzdelávania sa riadili školským vzdelávacím programom „Čo šumí strom“, Zákonom 

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre materské školy. 

Štátny vzdelávací program predstavuje východisko pre tvorbu školského vzdelávacieho programu  sú v ňom 

zohľadnené špecifické regionálne,  miestne podmienky a potreby. V školskom vzdelávacom programe sú 

rozpracované ciele  výchovy a vzdelávania, kompetencie dieťaťa predškolského veku a obsah výchovy 

a vzdelávania v podobe obsahových a výkonových štandardov. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 

spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji osobnosti dieťaťa. Plnením hlavného cieľa predprimárneho 

vzdelávania chceme dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako 

základ pripravenosti detí na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti.  

Pracovali sme podľa učebných osnov, ktoré sú spracované v súlade so vzdelávacími štandardmi. Zohľadnili sme 

v nich vonkajšie a vnútorné podmienky školy, jej celkové zameranie školského vzdelávacieho programu, na 

prípravu prechodu k primárnemu vzdelávaniu, na rozvoj rodinnej výchovy a spoluprácu s rodinou. Učebné ciele 

sme spracovali formou 10-tich obsahových celkov. Každý obsahový celok zahŕňal 3-5 týždenných tematických 

celkov, ku ktorým patria špecifické ciele v takom rozsahu a množstve, aby poskytovali možnosť výberu a ich 
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pretransformovanie s prihliadnutím na vek a vývinové osobitosti detí. Každý obsahový celok zahŕňa v sebe         

3 vzdelávacie oblasti – kognitívnu, perceptuálno-motorickú a sociálno-emocionálnu a 4 okruhy – Ja som, Ľudia, 

Príroda a Kultúra. 

Skvalitňovali sme jednotlivé kompetencie dieťaťa, rozvíjali predčitateľskú a počítačovú gramotnosť. Profilácia 

materskej školy smerovala k vytváraniu podmienok pre zdravý fyzický vývin detí zaradením záujmových 

pohybových aktivít do programu MŠ. Deti si rozširovali elementárne poznatky o zdravom životnom štýle.  

V edukačnom procese  sme využívali individuálne, skupinové, formy práce.   

 

ÚROVEŇ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DETÍ 

 

 

1. TRIEDA       

Vyučujúce: Iveta Ištóková,    Bc. Martina Kováčová                   Vekové zloženie: 3 - 4 ročné deti 

Vypracovala triedna učiteľka: Bc. Martina Kováčová 

Kognitívna oblasť 

Pozitíva – Získali poznatky o predmetoch a javoch, o prírode a ľudskom tele na elementárnej úrovni. Rozlišujú 

predmety podľa tvaru a usporadúvajú ich podľa fantázie. Počítajú do 5, staršie deti do 10. Rozumejú slovám 

vyjadrujúcim množstvo, viac, menej, rovnako. Porovnávajú množstvo prvkov v skupine, rozlišujú veľkosť i 

farbu predmetov. Niektoré deti vedia  určiť aj odtiene farieb. 

Dokážu odpovedať na jednoduché otázky a vedú jednoduché rozhovory. Zapamätajú si krátke básne a riekanky, 

ktorých text vyjadrujú pohybom. Na besiedke ku Dňu matiek sa prezentovali všetky deti – básňami, piesňami 

a tančekmi. Opisujú svoje zážitky a skúsenosti. Rady počúvajú rozprávky a príbehy. Hlásku „r“ vylovujú 

správne 4 deti. Majú rady námetové hry a rozvíjajú ich. Hrajú sa v menších skupinách. 

Rečový a jazykový vývin je primeraný veku. Poznajú svoje meno, priezvisko a mená svojich kamarátov. 

Poznajú názov svojho bydliska (Kanianka). Podľa typických znakov rozoznajú ročné obdobia.  

negatíva – 4 deti majú oneskorený rečový vývin, ktorý sa čiastočne zlepšuje pobytom v kolektíve.  

opatrenia – naďalej venovať pozornosť označovaniu základných farieb, zaraďovať hry na rozlišovanie farieb, 

                  -  častejšie zaraďovať riekanky a krátke básne na podporu správnej výslovnosti hlások. 
Sociálno – emocionálna oblasť 

Pozitíva – Rady sa zapájajú do hier a edukačných aktivít, rozvíjajú sociálne vzťahy a kontakty. Primerane veku 

spolupracujú, vedia sa podeliť o hračku. Častejšie požiadajú o pomoc kamaráta. Dokážu sa spolu zahrať v 

menšej skupine. Námetové hry rozvíjajú primerane veku. Vedia poďakovať aj požiadať o niečo, ospravedlniť sa 

kamarátovi. Osvojujú si mravné návyky. Využívajú správne návyky pri stolovaní.   

S nepríjemnými situáciami sa väčšina detí dokáže primerane vyrovnať, hľadajú pozitívne riešenia. 

negatíva – chlapci častejšie nedokážu ovládať svoje impulzívne správanie, zle sa prispôsobujú kolektívu, 

neprimerane sa presadzujú na úkor iných detí - vyhľadávajú vedúce úlohy. Majú agresívne reakcie (buchnutie, 

poštípanie, sotenie) 
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opatrenia – vhodnou motiváciou a pozitívnym hodnotením vhodného správania sa, upevňovať spoločenské a 

kultúrne návyky. Naďalej u detí rozvíjať empatiu modelovými situáciami a hrami 
Perceptuálno – motorická oblasť 

Hrubá motorika – Primerane veku ovládajú základné lokomočné pohyby. Všetky deti sa zapájajú do hrových 

činností. Prejavujú túžbu a ochotu pohybovať, rady sa hrajú pohybové hry s jednoduchými pravidlami. Vnímajú 

rytmus, vyjadrujú ho hrou na telo a rytmických nástrojoch. Pri počúvaní hudby prejavujú hudobné cítenie 

pohybom. Rytmizujú jednoduché riekanky. 

Jemná motorika – lepia samostatne jednoduchým spôsobom. Strihajú a vystrihujú nenáročné tvary, ktoré 

nalepujú na podložku. Z plastelíny modelujú rôzne výtvory. Rady kreslia jednoduché obrazce a postavy, 

experimentujú s farbami. Zo stavebníc a kociek skladajú stavby v priestore i v rovine. Vedia kombinovať rôzne 

druhy skladačiek. 

Grafomotorika – Veku primerane zvládajú grafomotorické prvky – krúženie, zvislé a vodorovné čiary. 

Rozvíjajú si grafomotorickú gramotnosť, (držanie pastelky, nožníc). Niektoré deti majú veľmi dobrý výtvarný 

prejav a vedia veľmi pekne vyfarbiť predkreslený tvar. 

Primerane veku zvládajú sebaobslužné činnosti.  

negatíva – chybné držanie pastelky u dvoch detí  

opatrenia – do organizačných foriem častejšie zaraďovať a zapájať deti do kreslenia, vyfarbovania a strihania. 
 

 

2. TRIEDA  

Vyučujúce: Dominika Píšová                                Vekové zloženie:  4 -5 ročné deti                          

                   Marieta  Bielická, Mgr. 

Vypracovala -triedna učiteľka Dominika Píšová 

Kognitívna oblasť 

Pozitíva -Vedia sa predstaviť menom i priezviskom. Deti sú spôsobilé orientovať sa v tesnej blízkosti materskej 

školy/obchod, kostol, les, požiarna zbrojnica/. V námetových hrách  napodobňujú rôzne pracovné 

činností/lekára, zdravotnú sestru, opravára, stavbára. Dokážu  rozlíšiť a priradiť farby na obklopujúcich realitách. 

Medzi  predmetmi a hračkami sú spôsobilí vnímať a rozoznať nápadné rozdiely/veľkosť, dĺžka, tvar. Dokážu 

triediť priestorové a rovinné geometrické tvary podľa pokynov/do police/.Slovná zásoba je veku  primeraná, 

uplatňujú ju          v komunikácii s rovesníkmi a dospelými. 

Negatíva-  Chybná výslovnosť u niektorých detí. Taktiež u niektorých detí slabá slovná zásoba, nedostatočné 

vyjadrovanie svojich myšlienok 

Opatrenia. 

Naďalej je potrebná spolupráca s logopédom.  Počas dňa zaradovať artikulačné cvičenia primerané veku dieťaťa. 

Sociálno – emocionálna oblasť 

Pozitíva-deti sú spôsobilé začleniť sa do hier, kde uplatňujú svoju tvorivosť. Kamarátovi vedia vyjadriť uznanie 

a pochvalu. Vedia sa dohovoriť o spoločnej činnosti a podriadiť sa prijatým pravidlám. Slovnú zásobu majú veku 

primeranú. Deti dokážu reagovať na jednoduché otázky jednoduchou aj viacslovnou odpoveďou. Citlivo a s 
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nadšením vnímajú rozprávky a bábkové divadlá. 

Negatíva- Niektoré deti nevedia poďakovať, pozdraviť. V prípade konfliktu sú voči sebe agresívne /bijú sa, kopú 

sa.../ 

Opatrenia- Utvárať podmienky na rozvíjanie aktivity a záujmov detí. Nedostatky  odstraňovať postupne formou 

prosociálnych hier, aby došlo k náprave správania. 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Pozitíva -veku primeraná úroveň grafomotoriky, deti sa dokážu samostatne obliekať a vyzliekať, obúvať sa bez 

pomoci dospelého,vedia používať mydlo, zubnú kefku, záchod a vodovodnú batériu. Využívajú vizuomotorickú 

koordináciu pri práci s drobným materiálom. Podľa vlastnej fantázie dokážu zhotoviť výtvory zo skladačiek a 

stavebníc z rôzneho materiálu. Zapájali sme ich do upratovania hračiek, pomôcok. Vedia sa orientovať v 

priestore,udržať rovnováhu,plaziť k méte.  Deti sme podnecovali k improvizácií pohybových hier a  rytmizácií 

detských ľudových piesní s pomocou dospelého. Sú spôsobilé pri pohybovaní sa  v rôznom 

prostredí/sneh,ľad,voda-bez strachu a zábran/. Majú radosť z každej pohybovej činnosti. 

Negatíva -u niektorých detí pretrváva nesprávna práca s nožnicami, nedokážu so správnou presnosťou strihať po 

predkreslenej čiare. 

Opatrenia 

 Kreslením a grafomotorickým cvičením budeme precvičovať u detí správne držanie ceruzky. Manipuláciu s 

nožnicami je potrebné docvičovať individuálne. 

3. TRIEDA                                                                        Vekové zloženie 5 - 6 ročné deti 

Vyučujúce:  Bc. Huličiaková Jana 

                     Kocmálová Katarína 

Vypracovala triedna učiteľka:  Bc. Jana Huličiaková   

Kognitívna oblasť                     

Pozitíva  

Majú veku primerané poznatky a vedomosti z prírodného a spoločenského prostredia. Vedia porozprávať čo je 

na danom obrázku, majú záujem o knihy a písmená. Poznajú význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky, 

správne prechádzajú cez cestu pod vedením dospelých. Priraďujú, triedia a usporadúvajú predmety podľa 

určitých kritérií, vykonávajú jednoduché operácie v číselnom rade od 1-10. Poznajú číslice, vedia ich priradiť k 

počtu. Rozlišujú a vedia pomenovať farby a ich odtiene. Rozlišujú základné geometrické tvary. Majú veku 

primeranú slovnú zásobu, bez problémov komunikujú s deťmi i dospelými. Rozlišujú, pomenúvajú a znázorňujú, 

obkresľujú niektoré písmená abecedy. Jedno dieťa vie čítať. Ovládajú prácu na digitálnych pomôckach,  

Zvládajú  učebné a poznávacie, grafické program . Využívali sme výučbový program Cirkus šaša tomáša, 

Poznávame prírodu. 

Negatíva 

U niektorých detí prevláda nesprávna výslovnosť niektorých hlások, nezrozumiteľná reč následkom nesprávnej 

výslovnosti. Šesť detí chodí na logopédiu v materskej škole, tri deti  navštevujú logopedickú poradňu                   

v  Prievidzi. 
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Opatrenia 

Naďalej navštevovať logopéda, zaraďovať hry a motivačné cvičenia na precvičovanie správnej výslovnosti 

Sociálno – emocionálna oblasť 

Deti boli vedené k tomu, aby sa vedeli orientovať v emóciách iných osôb. Vedia sa navzájom obdarovať /pri 

príležitosti sviatkov/. Komunikujú bez bariér a predsudkov. Majú upevnené priateľské vzťahy, vzájomne si 

pomáhajú, kooperujú, podriaďujú sa pravidlám stanovených v kolektíve. Prejavujú vzťah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu /hrabanie lístia, zbieranie odpadkov/. Vedia sa podeliť a prejavujú empatiu voči iným 

deťom / sú citné, ochotné/. 

Negatíva 

Hlučnosť, prekrikovanie sa. 

Opatrenia                       

Na preladenie citov. Zaraďovať a využívať sociálno-emocionálne hry, na rozvíjanie sebakoncepcie.  

Perceptuálno – motorická oblasť 

Pozitíva 

Hrubá motorika 

Ovládajú základné lokomočné pohyby. Vedia dodržiavať zvolené pravidlá, dokážu navzájom spolupracovať. Na 

elementárnej úrovni zvládajú špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Niektoré deti absolvovali predplaveckú 

prípravu. Niektoré deti navštevovali tanečný krúžok v MŠ, Ľudovej škole umenia, plávanie. Sú pohybovo zdatné 

a obratné. Majú rady všetky pohybové aktivity – pohybové hry, súťaživé hry(v družstvách i jednotlivci). Veku 

primerane zvládajú sebaobslužné činnosti. Majú pohybovo-hudobné cítenie. 

Jemná motorika 

Počas celého školského roka využívali rôzne materiály a rôzne techniky. Ovládajú prácu s nožnicami, lepenie, 

majú osvojené výtvarné a technické zručnosti. Niektoré deti si dokážu zaviazať šnúrky, zapínať a odopínať 

gombíky. Rady skladajú z drobného materiálu /hríbiky, puzzle, lego.   

Grafomotorika 

Grafomotorickú gramotnosť si rozvíjali pomocou pracovných listov na rôzne témy podľa školského 

vzdelávacieho programu. Deti rady kreslia v čase  hrových činností - ráno aj po odpočinku.  Väčšina detí  drží 

správne grafický materiál. Kreslia uvoľnene a smelo. Majú veku primeraný grafický prejav. 

Negatíva   

 Vyskytujú sa ešte u niektorých detí nesprávne návyky úchopu kresliaceho materiálu.  

Opatrenia 

 Naďalej využívať pracovné listy  na zdokonalenie  správneho úchopu  pastelky a rozvíjanie grafomotorických 

prvkov.  
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4. TRIEDA  
Vyučujúce: Jana Čierna                                       Vekové zloženie 5 – 6 ročné deti 

                     Mária Vážanová  

Vypracovala triedna učiteľka : Jana Čierna  

 
Kognitívna oblasť 
Pozitíva 

Deti majú elementárne poznatky a vedomosti z oblasti prírodného a spoločenského prostredia, 

-  na základe pozorovania, manipulovania s predmetmi a poznávania svojho okolia si utvárali kognitívne 

kompetencie o predmetoch a javoch, o prírode, ľudskom tele, zvieratách, rastlinách, 

- rozlišujú ročné obdobia podľa typických znakov, všímajú si podstatné vlastnosti predmetov a javov , na 

elementárnej úrovni chápu vzťahy medzi nimi, 

- získali primerané poznatky o ochrane prírody a základné návyky ekologického konania, 

- popisujú a určujú vzájomnú polohu predmetov v priestore a v rovine, 

- vedia porovnať, pomenovať, priradiť a usporiadať predmety podľa veľkosti, farby a tvaru,  

- v rôznych prakticko-činnostných aktivitách triedia, určovali geometrické tvary – vystrihovali ich, nalepovali, 

vyhľadali, vyfarbili podľa pokynov, vytvárali súbory, ukladali a vkladali podľa pokynov,  

- vedia triediť, určovať a hľadať priestorové aj rovinné tvary, vedia z nich podľa predlohy aj vlastnej fantázie 

tvoriť rôzne útvary, 

-vykonávajú jednoduché operácie v číselnom rade 1-10 v spojitosti s manipuláciou s predmetmi, porovnávajú 

dané množstvo prvkov v skupine, určujú počet, 

- riešia samostatne jednoduché úlohy na pracovných listoch v rozsahu 1-10, 

- rozvíjajú si algoritmické myslenie digitálnou technológiou Bee Bot, 

 Rečový a jazykový vývin je primeraný veku, 

- rady rozprávajú o svojich zážitkoch, skúsenostiach, 

- majú záujem o knižky a príbehy, 

- pamätajú si básne, piesne, kratšie i dlhšie texty, 

- predlžuje sa koncentrácia pozornosti, 

- deťom s chybnou výslovnosťou bola doporučená logopedická starostlivosť. 

Negatíva 

- u niektorých detí nedostatočná slovná zásoba, pozornosť, sústredenosť a chybná výslovnosť, 

- niektoré deti majú problémy pri jednoduchých operáciách v číselnom rade, 

-  nízka koncentráciu pozornosti 3 deti – detským psychológom im bol doporučený odklad povinnej školskej 

dochádzky.  

Opatrenia 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup, viac podnetov na rozhovor,  

- individuálne jazykové cvičenia pod dohľadom logopéda. 

Sociálno – emocionálna oblasť 
Pozitíva  

- vedia nadviazať verbálny kontakt s deťmi i dospelými, 

- využívajú verbálnu aj neverbálnu komunikáciu na vyjadrenie poznatkov, skúseností a pocitov, 

- rozlišujú pozitívne a negatívne emócie iných detí, 
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- prejavujú radosť zo spoločenských činností a nadväzujú kontakt prijateľným spôsobom, 

- vedia poďakovať, pozdraviť i požiadať o pomoc, 

- uplatňujú samostatnosť v hrových aktivitách, prejavujú sebareguláciu v hre, 

- vyjadrujú svoje zážitky, radosť, spokojnosť i hnev, obhajujú svoje názory, 

- zapájajú sa do aktivít na rozvíjanie sociálnych kontaktov a vzťahov, na rozvoj spolupatričnosti a spolupráce, 

využívanie vzájomnej pomoci, 

- zapájajú sa do spoločných hier a komunikujú v nich, 

- osvojovali  si mravné návyky. 

Negatíva 

- niektoré deti si ubližujú a žalujú na seba, nevedia spolupracovať v skupinových hrách 

- nie sú schopné ohodnotiť vlastné schopnosti a správanie sa, majú agresívne prejavy 

Opatrenia 

- vhodnou motiváciou a pozitívnym hodnotením vhodného správania sa upevňovať spoločenské a kultúrne 

návyky 

- zintenzívniť individuálny prístup k deťom a spolupracovať s rodinou 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Pozitíva 

Hrubá motorika 

- skvalitňovali si psycho-motorické kompetencie podľa ŠkVP.  

- v pohybových cvičeniach si precvičovali správne držanie tela, orientáciu v priestore, prekonávanie nerovností v 

teréne 

- beh využívali pri naháňačkách s jednoduchými i zložitejšími pravidlami 

- prostredníctvom skokov, lezenia, prekonávania rôznych prekážok si osvojili základné pohybové návyky, 

schopnosti a zručnosti  

- zaujímajú adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám 

- získané pohybové schopnosti vedia použiť v pohybovej improvizácii, reagujú pohybom na zmenu tempa rytmu 

hudby, 

- získavajú zmysel pre rytmus, vyjadrujú ho hrou na hudobných nástrojoch - pri nácviku krátkych tančekov 

napodobňujú pohyb a pokúšajú sa ho zosúladiť s hudbou 

- majú veku primeraný pohybový prejav 

Jemná motorika 

- zostavujú výtvory z prírodného materiálu, kombinujú rôzny technický a odpadový materiál 

- výtvory zhotovujú rôznymi technikami – strihajú, lepia, tvarujú, modelujú, kombinujú, prevliekajú šnúrky, 

snažia sa uviazať mašličku 

- dodržujú správny postup pri lepení, strihaní, zostrojovaní 

- pri tvorení produktov uplatňujú vlastnú tvorivosť a zručnosti, skvalitňujú si estetické cítenie – zmysel pre 

zladenie farieb, kombinovanie materiálov 

- experimentujú s rôznym výtvarným materiálom, kreslia a maľujú na danú tému vlastné zážitky, volia 

primeranú farebnosť 

- na základe slovných inštrukcií na elementárnej úrovni zvládajú prácu s interaktívnou tabuľou  

Grafomotorika 

- primerane veku zvládajú grafomotorické prvky vychádzajúce z ramenného kĺbu a zo zápästia  

- vizuomotorická koordinácia je na elementárnej úrovni 

- osvojili si návyk správne sedieť pri kreslení a správne držať grafický materiál  

Sebaobslužné návyky 

- veku primerane zvládajú sebaobslužné činnosti, majú návyky správneho stolovania, pri obede používajú príbor, 
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- pri obliekaní, vyzliekaní a obúvaní sú samostatné, 

- pri hygiene používajú mydlo, uterák, pravidelne si čistia zuby, dodržujú elementárne pravidlá osobnej hygieny. 

Negatíva 

- niektoré deti majú problém v grafomotorike / nesprávny úchop, neprimeraný tlak na podložku /,  

a v činnostiach vyžadujúcich jemnú motoriku 

Opatrenia 

- všímať si správne uchopenie, zaraďovať uvoľňovacie cvičenia, primerane motivovať, 

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi. 

5.TRIEDA   
Vyučujúce:      Jana Talianová,                        VEKOVÉ ZLOŽENIE : 3-4 ročné deti 

                        Bc. Adriana Švecová  

Vypracovala triedna učiteľka : Jana Talianová 

Kognitívna oblasť 

Veľmi pozitívne hodnotíme to, že deti prišli z domu a už poznali základné farby, niektoré deti aj doplnkové.       

V hrách a hrových činnostiach využívame didaktické pomôcky, rôzne drevené skladačky. Deti vedia zložiť 

puzzle alebo obrázok z niekoľkých častí. 

Zaujímajú sa o knihy, čítanie, prezeranie obrázkov. Preto sme pre ne založili zásobník známych riekaniek a 

piesní. Texty sme napísali tlačenými veľkými písmenami na počítači a k nim nalepili charakteristický obrázok. 

Tieto listy vo formáte A4 sme zaliali do fólie, deti si ich kedykoľvek môžu zobrať a „čítať.“  

Reč u niektorých detí je nezrozumiteľná, majú zlú výslovnosť. Radi rozprávajú, používajú rozvité vety a vedia 

rozprávať na tému. Pri rozprávaní kričia a navzájom sa prekrikujú, čo sa snažíme postupne odstraňovať. 

Rozlišujú pojmy malý, veľký, veľa, málo. Stavajú z kociek, ukladajú ich na seba, vedľa seba. 

Negatíva 

U niektorých detí je nesprávna výslovnosť niektorých hlások, zamieňanie hlások.  

Opatrenia 

Do organizačných foriem zaraďovať riekanky, básne a jazykové cvičenie na precvičovanie výslovnosti 

jednotlivých hlások a hláskových skupín.  

Sociálno – emocionálna oblasť 

Deti nemali výrazné problémy s adaptáciou. Dokázali sa postupne odlúčiť od matky. 

V septembri pretrvávali hry, v ktorých sa hrali vedľa seba. Postupne začínajú v hre spolupracovať, a objavuje sa 

aj záujem o námetové hry, ktoré nevedia ešte rozvíjať. Páči sa im hra na lekára, na domácnosť. V hrách sa 

prejavuje egocentrizmus, vytrhnú si hračku z ruky bez požiadania, alebo agresívne reakcie buchnutie, sotenie, 

štípanie, na ktoré reagujeme stálym usmerňovaním. Po upozornení vedia zaujať pozitívny postoj a pohladiť 

alebo poľutovať kamaráta. 

Zvykajú si hovoriť ďakujem a prosím na upozornenie učiteliek. 

Pri všetkých činnostiach využívame pochvalu a povzbudenie, čo deti motivuje a posúva. 

Negatíva 
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Neuvedomujú si nebezpečenstvo. V prípade konfliktu sa uchyľujú k telesným výpadom – strkanie, štípanie, 

búchanie.  

Opatrenia 

Využívať modelové situácie a zaraďovať hry na vciťovanie. 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Hrubá a jemná motorika a koordinácia pohybov je primeraná veku detí. Majú radosť z pohybových hier a 

pohybovo relaxačných motivovaných cvičení. Chodia po schodoch pravidelne do jedálne, takže ju zvládajú so 

striedaním nôh.  

Deti majú osvojenú manipuláciu s drobnými predmetmi, ktoré zasúvajú do otvorov. 

Kreslia radi, spontánne, čmáranice, ktoré vedia pomenovať. Farbičku prekladajú z jednej ruky do druhej. 

Nakreslia vodorovnú a zvislú čiaru. Niektoré deti kreslia hlavonožce, nakreslený obrázok vyfarbia. Postupne si 

osvojujú správny postup pri nalepovaní a maľovaní. 

Sebaobslužné návyky sa stálym opakovaním a trénovaním zlepšujú. Pri obliekaní, vyzliekaní sú čiastočne 

samostatné, potrebujú minimálnu pomoc dospelej osoby. 

Naučili sa manipulovať s vodovodnou batériou. Pri hygiene v umyvárke, musíme dbať, aby nešpliechali vodu 

okolo seba a po umytí použili uterák. Deti si umývajú zuby zubnou pastou. Majú osvojený správny postup, na 

umývanie zubov sa tešia, čo využívame na osvojenie si základov správnej starostlivosti o chrup. 

Negatíva 

Nesprávne držanie kresliarskeho materiálu. Nekoordinované pohyby. 

 Opatrenia 

Využívať pracovné listy na zdokonaľovanie kresliarskych schopností. Zaraďovať pohybové hry na zdokonalenie 

koordinácie pohybov. 

 

 
Záverečná SWOT analýza, ktorá sa týka vnútorného prostredia školy  a vonkajšieho prostredia.  

 

 
Silné stránky školy  Slabé stránky školy 

 

 kvalifikovanosť učiteliek  

 imidž  školy  

  dobrá dochádzka detí  

 samostatná jedáleň- zlepšená úroveň 

stravovania  

  vybavenosť MŠ  

 dobrá spolupráca so ZŠ, CPPPaP,  

 modernizujúci exteriér a interiér školy 

 jasné koncepčné ciele  

 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

zamestnancov  

 stagnujúce ďalšie vzdelávanie učiteliek  

 obmedzené finančné zdroje na ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 

Príležitosti Ohrozenia  

 výborné podmienky na výchovu a 

vzdelávanie detí  

  inovácia ŠkVP, upravovanie a dopĺňanie 

učebných osnov  

 zhoršovanie sociálneho zázemia rodín , 

 vyhorenie učiteliek , 

 neobjektívnosť niektorých rodičov, 

 zvyšovanie administratívy vyplývajúcej z 
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  delegovanie právomocí na učiteľky a ich 

zapojenie do procesov rozhodovania  

  aktivity zamerané na spoluprácu s rodinou, 

   prezentácia MŠ na verejnosti , 

  kontinuálne vzdelávanie učiteliek , 

  informačno-komunikačný servis, 

  získavanie finančných zdrojov  

 propagácia MŠ prostredníctvom interných 

projektov , 

  účasť na prehliadkach a súťažiach. 

 

 

 

platnej legislatívy pre pedagógov a riaditeľa 

školy, 

  vysoký vekový priemer pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, zvýšené 

percento chorobnosti , 

  limitované finančné zdroje na vzdelávanie 

učiteliek, 

 zvýšené nároky na administratívnu prácu, 

znalosť predpisov, ekonomických, 

personálnych atď. 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o škole :  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  ( § 2 ods.  2 písm. a) 

 

Z hľadiska psychohygieny je organizácia činností a aktivít zariadená tak, aby sa striedali v určitom časovom 

slede, zohľadňovali sa potreby vekových skupín momentálnym požiadavkám detí ako aj požiadavkám 

psychohygieny. Podľa možností deťom vytvárame čo najlepšie podmienky pre ich zdravý telesný a duševný rast. 

Chorobnosť detí znižujeme prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností zameraných na prevenciu chorôb – 

dostatok pohybu, pitný režim, vychádzky do prírody, priaznivá sociálno-emocionálna klíma, psychohygiena 

denného poriadku, striedanie aktivačných a relaxačných cvičení. Veľkú pozornosť venujeme prosocionálnej a 

environmentálnej výchove 

Voľnočasové aktivity školy  

(  § 2 ods.  2 písm. b) 

V súlade s legislatívou  boli na škole v šk. roku 2015/2016 vytvorené možnosti pre výber záujmových činností: 

 za spolupráci ZUŠ v Bojniciach sa vyučovala  Rytmicko-tanečná príprava, ktorú navštevovalo 26 detí 

vo veku od 4-6 rokov.  Rytmickú prípravu zabezpečovala  Mgr. Andrea Vážanová, DiS art. 

  Súkromná škola Tanyus so sídlom v Prievidzi  zabezpečila výučbu anglického jazyka, ktorú  

navštevovalo 23 detí, vyučovala Mgr. Veronika Prostredná. 

 

 Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

(§ 2 ods.  2 písm. c) 

 s rodinou  

- pomoc pri aktivitách poriadaných školou 

- záujem o dianie a činnosť MŠ 

-  pôsobenie pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovným problémom  

- pedagogická osveta, odborné poradenstvo  
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Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími   fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

(§ 2 ods.  2 písm. 

 

so zriaďovateľom v zastúpení starostom obce   

- spolupráca na veľmi dobrej úrovni, 

-  účasť starostu obce na rodičovských združeniach 

- aktívny záujem zriaďovateľa o edukačnú činnosť 

-  pravidelné odborné  konzultácie  

so Základnou školou  

- vzájomná spolupráca 

- návšteva ZŠ s praktickou ukážkou vyučovacej hodiny 

- účasť riaditeľky ZŠ na rodičovskom združení pred zápisom do 1. ročníka 

-  spolupráca pri zápise do  1. ročníka ZŠ 

- výmena teoretických a praktických skúseností pedagógov 

- spoločné podujatia -    Deň rodiny,  

-  

dentálné  hygieničky  Katarína Klopanová  a  Marcela Lajtmanová 

- starostlivosť o dentálnu hygienu na materskej škole zabezpečujú  dentálne hygieničky, ktoré 

odbornou prednáškou a praktickou ukážkou vedú detí k správnej starostlivosti ozuby 

a celkovú dentálnu hygienu.  

  

 miestnym hasičský zborom   

- každoročne nám náčelník  dobrovoľného hasičského zboru  umožní   prehliadku  hasičského 

auta a hasičskej zbrojnice . 

 

s  Mgr. Kovalíkovou Slávkou 

každoročne v spolupráci s trénerkou plávania p. Kovalíkovou uskutočňujeme plaveckú prípravu detí 

v plaveckom bazéne v hoteli Pod zámkom v   Bojniciach  aj v tomto školskom roku  absolvovalo  

plaveckú prípravu 17 detí 4-6 ročných. 

 

Spolupráca s logopédom,  
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 Logopedickú starostlivosť na našej škole zabezpečovali logopédičky z Centra Špeciálno-

Pedagogického Poradenstva v Bánovciach nad Bebravou, ktoré pôsobí pri  Základnej škole internátnej 

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch.      

Na začiatku školského roka pracovala s deťmi Mgr. Miroslava Drnajová v priestoroch materskej školy 

2x mesačne.  Mgr. Drnajová  nastúpila  na dlhodobú PN, počas jej neprítomnosti ju zastupovali   

PaeDr. Bibiana Novakovová a Mgr.Tareková Mirka.  

 

Spolupráca so psychológom 

V mesiaci apríl  u detí 5-6 ročných pred zápisom do ZŠ Mgr. Mikušová- psychologička z CPPaP 

v Prievidzi   uskutočnila testy školskej zrelosti u detí , ktoré majú jeden rok pred vstupom do ZŠ.  

Testy vyhodnotila a konzultovala  s triednymi učiteľkami a rodičmi . 

                   

 

 

 

V Kanianke 10.10.2016                                              Vypracovala   Mgr. Marieta Bielická 

                                                                                                               Riaditeľka MŠ 
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