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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. 9/2005 Z. z.  

 Koncepcie  materskej školy;  

 Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov; 

 Plánu práce materskej školy na školský rok 2012/2013;  

 Informácií o činnosti Rady školy. 

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

2012/2013 
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SPRÁVA 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MATERSKÁ   ŠKOLA   KANIANKA  ZA ŠKOL.ROK 2012/2013 

 

Základné identifikačné údaje o škole:   

podľa vyhlášky 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 Hepnerová vedúca školskej jedálne 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

Podľa vyhlášky 9/2006  § 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.  Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie rady školy  boli uskutočnené voľby  

dňa 05.09. 2012 za zamestnancov MŠ, dňa  06.09. 2012 za rodičov,  dňa  24.09. 2012 bola 

zvolaná ustanovujúca  schôdza, na ktorej si členovia zvolili predsedu rady školy. 

Nové funkčné obdobie  rady školy sa začalo dňom 24.09.2012 na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy za šk. rok 2012/2013 

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. Vanda Homolová člen rodič 

5. Mgr. Viera Pekárová člen rodič 
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P.č. Meno a priezvisko  Funkcia Delegovaný za 

6. Ing. Marek Minich člen rodič 

7. Ing. Katarína Šimová člen rodič 

8. Ing. Igor Hraňo člen za zriaďovateľa 

9. Ing. Peter Šimurka člen za zriaďovateľa 

10. MUDr. Richard Macho člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Jana Stančeková člen za zriaďovateľa 

    

 

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 2 – krát.  

Obsah rokovania zasadnutia:  

1. zasadnutie október 2012 

- Školský vzdelávací program materskej školy  

- Plán školy na šk. rok 2012/2013 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

školy za školský rok 2011/2012 

- Poţiadavky k zapracovaniu do rozpočtu v kapitole školstvo na rok 2013 

2. zasadnutie apríl 2013   

      -  prejednanie a schválenie počtu detí na triedach na školský rok 2013/2014 

      -    zmena poplatku za stravovanie  detí  

      -  prerokovanie  podmienok prevádzky materskej školy počas letných prázdnin 

v mesiaci júl  alebo august 

      -    sprava o hospodárení a pouţití  finančných prostriedkov  

      -    správa o zápise detí na  školský rok 2012/ 2013 

Na zasadnutiach  Rady školy  sa zúčastnila aj  riaditeľka materskej školy, ktorá oboznámila 

členov s Plánom práce na školský rok 2012/2013,  predloţila  Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti na schválenie. Ďalej riaditeľka predniesla  poţiadavky o zapracovanie finančných 

prostriedkov do rozpočtu  v kapitole školstvo pre MŠ  na rok 2013. 
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Metodické zdruţenie (ďalej MZ) 

Interné metodické zdruţenie viedla p. uč. Katarína Kocmálová 

Členky MZ zasadali v priebehu školského roku 4 x . 

Plán MZ bol zameraný na: 

- realizáciu plánovania výchovno- vzdelávacej práce  

- uplatňovanie metód a zásad  predprimárneho vzdelávania 

- informácie pedagogických zamestnancov získaných samoštúdium 

 

Pedagogická rada      

Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných otázkach 

výchovy a vzdelávania, schvaľovala a hodnotila plán práce školy riešila  plánované 

koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie 

pedagogickej, metodickej a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na 

prenos informácii, poznatkov a skúsenosti. Členmi pedagogickej rady aj metodického 

zdruţenia boli všetci pedagogickí zamestnanci MŠ. 

 

Rodičovské zdruţenie (ďalej RZ) 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo pri našej materskej škole Rodičovské zdruţenie, ktoré 

vystupuje ako samostatný právny subjekt. 

Členovia rodičovského zdruţenia  riešili na svojich zasadnutiach úlohy vyplývajúce z plánu 

spolupráce a ich  finančného zabezpečenia. Rozhodovali o vlastných financiách, ktorými 

hradili školské a mimoškolské aktivity detí, vybavenie tried učebnými pomôckami 

a hračkami. Členovia rodičovského zdruţenia boli nápomocní  pri realizácií mimoškolských 

aktivitách (viď príloha). 

Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2012/2013 

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

                                                                                                                        

 TRIED

A      

VEK. ZLOŢ. POČET DETÍ    

 

Stav k 15.9.2012  

POČET DETÍ  

 

Stav k 31.8. 2013 

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

1. 1.trieda    3 - 4 ročné  21             21              

2. 2.trieda     2 - 4 ročné  18             20 - - 
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 TRIED

A      

VEK. ZLOŢ. POČET DETÍ    

 

Stav k 15.9.2012  

POČET DETÍ  

 

Stav k 31.8. 2013 

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

3. 3.trieda      4 - 5 ročné 23             23 - - 

4. 4.trieda    5 - 7 ročné 26             26           24 3 

5. 5.trieda   5- 7 ročné                    26             26    21 4 

SPOLU        5                 114           116  45           7 

 

 

Trieda 

 

Vekové zloţenie  
Triedna učiteľka Učiteľka 

1. trieda 5 - 6 ročné deti Jana Talianová  Dominika Píšová 

2. trieda 2,5 -3 ročné deti Adriana Švecová, Bc. Jana Huličiaková, Bc. 

3. trieda 3 – 4 ročné deti Katarína Kocmálová Marieta Bielická, Mgr. 

4. trieda 5 – 6 ročné deti Mária Váţanová Iveta Ištóková 

5. trieda 3 – 5 ročné deti Jana  Čierna  Mária Helbichová 

 

Údaje o počte ţiakov   

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

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo materskú školu 114 detí, ktoré boli zaradené podľa 

vekových skupín do 5 tried. 

  Nástup do 1.ročníka ZŠ v šk. r. 2013/2014                         41 

  Počet zapísaných detí k 15. 9. 2012                                 114                 

  Počet detí s prerušenou dochádzkou                                 5             

  Celkový počet detí na  šk. rok.2012/20123                    116                     
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Zoznam  uplatňovaných učebných plánov 

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

ţivota.  Utvárame správne postoje a správanie detí 

k ţivotnému prostrediu. 

- Kids academy – rozvíjajúci program na oboznamovanie sa 

s cudzím jazykom – sociálna motivácia sa prepája 

s intelektuálnou radosťou pri zoznamovaní detí s cudzím 

jazykom. 

 

6-ročné deti  

s OPŠD 

Rozvíjajúci program výchovy  a vzdelávania detí s odloţenou 

povinnou školskou dochádzkou. 

 

Učebné plány materskej školy na zabezpečenie výchovy a vzdelávania:  

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a 

kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.  

 materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje na ţivot v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí 
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 výchovno – vzdelávací proces prebiehal v súlade so štátnym vzdelávacím programom 

ISCED 0, špecifické ciele sú podrobne  rozpracované v učebných osnovách 

v školskom vzdelávacom programe 

Pri tvorbe vízie školy (musí byť jasná, pozitívna, inšpirujúca)  vychádzame z reálnych 

moţností. Na jej základe definujeme poslanie školy, ktoré je vyjadrením filozofie školy, 

vychádza  z cieľov školy a zohľadňuje poţiadavky  a očakávania partnerov,  dlhodobé ciele  

zohľadnené v Školskom vzdelávacom  programe. Plánovanie spočíva vo formulácii toho, aký 

cieľ chceme dosiahnuť, v akom poradí, kedy a akými zdrojmi. V súvislosti  s novou 

koncepciou prechádzame na dvojúrovňový model plánovania, ktorým sa posilňuje 

samostatnosť a zodpovednosť školy. Pri plánovaní vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED O, ktorý je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, je 

záväzným dokumentom schváleným MŠ SR 19.6.2008 a vymedzuje všeobecné ciele 

materských škôl, kľúčové kompetencie vo vyváţenom rozvoji osobnosti detí a rámcový 

obsah vzdelávania v MŠ. Schválenie Štátneho vzdelávacieho programu súvisí so schválením 

zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Je východiskom pre Školský vzdelávací program našej 

materskej školy, v ktorom zohľadňujeme špecifické regionálne, miestne podmienky 

a potreby.  

V školskom roku 2012/2013 sa  predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole riadilo 

školským vzdelávacím programom ( ďalej len ŠkVP ) s názvom „ Čo šumí strom . Sú v ňom 

rozpracované dlhodobé zámery materskej školy, učebné osnovy  v súlade so Štátnym 

vzdelávacím  programom Dieťa a svet ( ďalej ŠVP) ISCED 0  ktoré sú rozdelené na 4 

tematické okruhy - Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra  a rozšírené témy, ktoré odráţajú 

profiláciu  našej materskej školy . 

Cieľ a koncepčný zámer školy je rozpracovaný v Pláne práce školy v súlade                            

s Pedagogicko- organizačnými pokynmi na príslušný školský rok. 

 

Hlavným zameraním našej školy: 

1.upevňovať pozitívny vzťah k prírode, ochranárske postoje a environmentálne cítenie   

V rámci rozvíjajúceho programu  Dieťa, príroda, zdravie, ktorý je zapracovaný do  

školského vzdelávacieho programu sme realizovali environmentálnu výchovu počas celého 

školského roka.  Uskutočňovali sme pobyty detí v prírode v rámci turistických a branných 

vychádzok, kde deti získavali poznatky o prírode  a emocionálnymi záţitkami  si k nej 
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upevňovali vzťah. Podporovali sme spontánne získavanie poznatkov spolu s vytváraním 

záujmu o ochranu prírody. 

Odporúčania : 

Naďalej zaraďovať aktivity v priamom  prírodnom prostredí  zamerané na vytváranie 

základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k ţivotnému prostrediu. 

Zapájať  rodičov do aktivít s environmentálnym zameraním.  

 2. oboznamovanie sa s anglickým jazykom na elementárnej úrovni 

Kids academy – rozvíjajúci program na oboznamovanie sa s cudzím jazykom,  ktorého 

obsahové celky sú v súlade s obsahovými celkami učebných osnov pre deti od 5 rokov 

v školskom vzdelávacom programe. Uvedený program realizovali  učiteľky Mária Helbichová  

a Dominika Píšová.  Oboznamovanie sa scudzím jazykom  prebiehalo v dvoch triedach u 5-7 

ročných detí 2x týţdenne.  

Silné stránky:  

 Odborné vedenie kmeňovými učiteľkami, ktoré sa deťom venovali aj počas ostatných 

činností.  

 Vyuţívanie pracovných listov v anglickom jazyku.  

 Realizácia otvorenej hodiny angličtiny pre rodičov. 

Slabé  stránky 

 Malo časového priestoru na individuálny prístup  učiteľky pri výučbe cudzieho 

jazyka 

Odporúčania: 

 Vyuţívať didaktickú a digitálnu techniku  s výučbovými programami anglického 

jazyka pre detí predškolského veku 

 

Vytvárali sme prostredie , v ktorom deti získavali moţnosti  na rozvoj kľúčových kompetencií 

vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Implementovali sme  do edukácie formy a metódy, ktoré 

podporovali detské sebavedomie. Deti sme viedli k samostatnosti, k seba poznaniu a istotu vo 

svoje schopnosti  aby ich vedeli vyuţiť v škole . Učiteľky vo svoje práci vyuţívali 

pedagogickú diagnostiku detí, ktorá im umoţňovala zaraďovať aktivity na rozvoj  

jednotlivých úrovní  a stanoviť deťom  primerané úlohy podľa ich potrieb . 
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UČEBNÉ OSNOVY: základné a rozširujúce 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu „Čo šumí strom“ sú vypracované v súlade  

so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, sú rozšírené v oblasti Príroda a Kultúra nad 

rámec štátneho vzdelávacieho programu z oblasti environmentálnej výchovy a anglického 

jazyka.  

Učebné osnovy sú spracované, tak aby rozvíjali kompetencie, zručnosti, vedomosti, 

nevyhnutné pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich tvorbe  mal celý pedagogický 

kolektív na zreteli ciele, ktoré kladie spoločnosť na poţadovanú vzdelanostnú úroveň 

a kultúrnu gramotnosť kaţdého dieťaťa, ktoré opúšťa našu materskú školu.  Prihliadali  sme   

na jedinečnosť dieťaťa a na jeho osobité vlastnosti a schopnosti.  V edukačnom proces  sme sa  

zamerali u detí na napredovanie vo vedomostiach a zručnostiach. Preto sme pri  stanovení 

metód a zásad, uplatňovali  tie, ktoré sú v kontexte edukačného procesu pre kaţdú príleţitosť 

vţdy individuálne.  Nezabúdali sme ani na opakovanie, precvičovanie a zapamätanie si 

poznatkov (fixačný prvok), kontrolu, hodnotenie, diagnostiku úrovne zvládnutia činností 

a hry. Do všetkých aktivít sme zakomponovali maximálny podiel aktivizácie detí, najmä 

tvorivosť. Dominantná bola vţdy hra, ktorá otvára priestor na prejavenie iniciatívy dieťaťa.  

Učebné osnovy sú spracované na školský rok vo forme desiatich obsahových celkov na 

jednotlivé mesiace. Kaţdý z nich je zloţený zo 4-5 týţdenných tém. Špecifické ciele sú 

totoţné so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.1  písm. g) 

Celkový počet zamestnancov                                                                          17  

                 
  
Z toho pedagogickí zamestnanci Riaditeľka  

školy 

         1 

 Učiteľky  MŠ           9 

 Spolu         10 

Z toho nepedagogickí zamestnanci Prevádzkoví 

zamestnanci  

          4 

Vedúca ŠJ           1 

Hlavná 

kuchárka 

          1 

 

Pomocná sila           1 

Spolu            7 
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Pracovný pomer: 

V školskom roku 2012/2013 boli všetci pedagogickí zamestnanci v pracovnom pomere na 

dobu neurčitú. Učiteľky materskej školy spĺňajú poţiadavku odbornej kvalifikácie - ukončené 

stredné  odborné vzdelanie s maturitou, 1 . stupeň vysokej školy  = 2 učiteľky a 2. Stupeň 

vysokej školy = 1 učiteľka. 

Do predčasného dôchodku odišli 2 zamestnankyne: 

Ľubica Mendelová - pedagogický zamestnanec  

Marta Marková      - nepedagogický pracovník  

Od 2.10. 2012 nastúpila  Dominika Píšová  na pozíciu  pedagogický zamestnanec – 

začínajúca učiteľka. 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2012/2013 

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

 

 
Názov vzdelávania 
 

    Forma 
vzdelávania     Forma 

ukončenia 

Počet 
vzdelávaný

ch 

Priebeh vzdelávania/počet 

 pokračuje ukončilo  

 

Inovácie v didaktike 

 

 

inovačné 

 

osvedčenie 

 

2 2  

Digitálne 

technológie 

 

inovačné 

 

osvedčenie 
1 - 1 

      

Adaptačné 

vzdelávanie  

 

adaptačné  
Rozhodnutie o 

ukonční 
1 - 1 

  

Učiteľky si v rámci samoštúdia preštudovali viaceré odborné publikácie, napr.: 

 ARJAMOV,  I.A., Věkové zvláštnosti dětí 

 HALL, S.,  Psychológia osobnosti 

 ĎURIČ, L., Psychológia pre učiteľov 

 KUNŠTÁROVÁ, Ţ., Partnerský stisk rúk 

 HILL, G., Moderní psychologie 

 PIAGET,J.   Psychologie inteligencie 

 Zákon NR SR o výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z. z. Štátny vzdelávací program 

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, MŠ SR, ŠPÚ: 2008 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
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 Zákon NR SR o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 

317/2009 a jeho noveliáciu č 390/2011 

 metodické materiály, vyhlášky, smernice,  POP.  

  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

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

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Termín  AKTIVITA  Poznámka 

09/2012 Predplavecká príprava detí , realizované 

v Nemocnici Bojnice  

4.,5., trieda – podľa záujmu 

rodičov 

09/2012 Výsadba stromčekov  vedľa oplotenia školy  

–  100 ks - stromčeky 

 Rodičia s deťmi  podľa záujmu 

10/2012  Turistická vychádzka  spojená s poznávaním 

okolia materskej školy 

Všetky triedy  

10/2012 „Veselé tekvičky“ – tvorivé dielne –spoločná 

práca detí s rodičmi , najkrajšie tekvice  

odmenené vecnými cenami. 

Všetky  triedy 

10/2012 Predaj a výstava výrobkov autistických detí 

z chránenej dielne Drahuškovo Krajné 

Rodičia s deťmi  podľa záujmu 

10/2012 Návšteva stomatológa  - MUDr. Hiklová 

Matilda – prednáška o dentálnej hygiene detí 

s prehliadkou ambulancie 

4., 5., trieda – predškoláci 

10/2012  Návšteva zdravotnej sestry prednáška 

o dentálnej hygiene pre deti  

4., 5., trieda  

 

12/2012 Mikuláš – Mikuláš v materskej škole  Všetky triedy 

12/2012  Vianočné zdobenie –  tvorivé dielne-  - výroba 

vianočných ozdôb rodičia a deti 

Všetky triedy 

12/2012 Vernisáţ výtvarných prác na tému Vianoce  – 

pre verejnosť v dome kultúry  

Všetky triedy 

12/2012 Koncert ZUŠ Bojnice – vianočné vystúpenie 

pre deti v MŠ 

Všetky triedy 

01/2013 Návšteva ZŠ Kanianka – prvé ročníky  - 4.trieda, 5. trieda 
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ukáţka vyučovacej hodiny  

01/2013 Zdravá škola – ochutnávka šalátov , plnenie 

úloh zameraných na zdravý ţivotný štýl 

Všetky triedy 

01/2013 Bábkové predstavenie  Všetky triedy 

02/2013 Kolovrátok –  vystúpenie detí zo ZŠ folklórny 

súbor  ukáţka ľudových  zvykov a tradícií počas 

fašiangov  

Všetky triedy 

02/2013 Fašiangový karneval  v materskej škole -  Všetky triedy 

03/2013 Deň otvorených dverí – zápis detí do materskej 

školy 

2. trieda 

03/2013 O Kačičke – bábkové divadlo  Všetky triedy 

04/2013 Návšteva u p.Kollára – exkurzia spojená 

s prehliadkou exotických vtákov a odborným 

výkladom 

Všetky triedy  

04/2013 Hudobné centrum -  koncert pre deti  Všetky triedy 

05/2013 DOPRAVÁČIK- organizovanie aktivít 

s dopravnou a zdravotnou tematikou 

v spolupráci s náčelníkom obecnej polície p. 

Mgr. Škultétym   

Všetky triedy  

05/2013 Stavanie mája-  oboznamovania sa ľudovými 

tradíciami  v spolupráci s folklórnym súborom 

Košovan a obecným úradom  

Všetky triedy 

05/2013 Deň matiek – triedne besiedky s vystúpením 

detí pre svoje mamy 

2.,3. a 1. trieda 

05/2013 Školská olympiáda – plnenie športových 

disciplín  na školskom dvore spojené s          

Všetky triedy 

05/2013 MITANI – navšteva a prehliadka jazdeckého 

klubu v Kocúranoch  

Všetky triedy 

06/2013 Viktor deťom –  hudobný koncert pre deti  k 

MDD 

Všetky triedy 

06/2013 MDD – plnenie disciplín a aktivít pripravených 

na triedach,  vymieňanie  stanovíšť- tried podľa 

Všetky triedy 
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pripraveného rozpisu 

06/2013 Rozprávky na Bojnickom zámku – návšteva  

a prehliadka bojnického zámku 

5.a 4. trieda 

06/2013 Otvorená hodina angličtiny pre rodičov  -  

ukáţka výučby anglického jazyka v materskej 

škole 

5. trieda 

06/2013 Rozlúčka predškolákov – triedne besiedky 

s vystúpením detí a odovzdaním Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

5.a 4. trieda 

06/2013 Deň rodiny – oslava sviatku otcov, popoludnie 

pre rodičov, súťaţiace disciplíny plnené 

spoločne rodičia s deťmi 

Všetky triedy 

06/2013 ZOO - návšteva  a prehliadka bojnickej ZOO Všetky triedy 

 

Údaje o aktivitách, do  ktorých sa škola zapojila 

10/2012 Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí 

z programom pre dôchodcov  v Penzióne 

Kanianka 

deti 5. Triedy 

10/2012 Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí 

z programom pre dôchodcov v Dome kultúry – 

pre obec 

deti 5. Triedy 

12/2012 Vianočný program – vystúpenie detí 

z programom pre dôchodcov  v Penzióne 

Kanianka 

deti 4. Triedy 

04/2013 Slávik – prehliadka v speve ľudových piesní detí 

z materských škôl v pôsobnosti školského úradu 

v Bojniciach 

1 dieťa – Marková Michaela 

05/2013 Deň matiek- spolupráca s Úniou ţien – kultúrny 

program ku Dňu matiek 

4. trieda 

05/2013 Športová olympiáda v Bojniciach – súťaţ 

v športových disciplínach 

2 deti  - Oller Peter, 

Hianiková Barbora 

06/2013 

 

Kanianske dni- vystúpenie detí z programom 

pre občanov Kanianky 

Deti z 3.,4., a 5. triedy 
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 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

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

Zapojenie sa do výtvarnej súťaţe pod názvom „ Môj domov“ vyhlásená spoločnosťou 

PORFIX – pórobetón, a.s. Zemianské Kostolany 
V kategórii Materské školy boli  ocenené výtvarné práce: 

Finančný dar pre svoju triedu získal: 

Matej Ľachký 5 r., Materská škola Kanianka 

Vecné ceny získali : 

Vanesa Vrtalová, 5 r., Materská škola  Kanianka 

Simona Vrtalová, 5 r., Materská škola Kanianka 

Dvanásť víťazných prác bolo pouţitých v kalendári na rok 2013 spoločnosti PORFIX – 

pórobetón, a.s. 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou v škole  

po  roku 2000. 

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

 

Komplexná inšpekcia bola vykonaná  v dňoch od 14.01. -16.01.2002  v súlade s poverením na 

komplexnú inšpekciu č. 3059/2001 - 2002 zo dňa 09.01.2002 inšpekciu vykonali               

PhDr. Terézia Kúdelová a Anna Bieliková školské inšpektorky ŠIC v Trenčíne. 

Závery  

Koncepcia rozvoja školy, jej smerovanie a výchovno- vzdelávací program  je na veľmi dobrej 

úrovni. Vychádza z projektu školy podporujúce zdravie.  

Školská inšpekcie hodnotí: 

Na veľmi dobrej úrovni  

 Vytváranie tradície materskej školy 

 Plánovanie hlavných cieľov rozvoja školy a realizácie koncepčných zámerov 

 Odborné pedagogické riadenie 

 Výchovno-vzdelávací program 

 Kvalita výchovno-vzdelávacej práce z hľadiska činnosti učiteliek a činnosti detí 

 Rozvoj osobnosti deti 

 Vedenie pedagogickej dokumentácie 

 Kontrolný systém a kontrolná činnosť 

 Informačný systém 
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 Aktivity s významným vplyvom na činnosť 

 Priestorové podmienky 

Na dobrej úrovni 

 Preventívne a multidisciplinárne činnosti 

 Materiálno- technické podmienky 

 

Celkové hodnotenie výsledku komplexnej inšpekcie v materskej škole je na veľmi dobrej 

úrovni. 

Kľúčové pozitívne stránky školy: 

 Vytváranie dobrého mena a tradície materskej školy, spolupráca s rodičmi a obecným 

úradom  

 Odborné pedagogické riadenie, plánovanie a realizácia hlavných cieľov rozvoja školy 

 Vynikajúca kvalita výchovno-vzdelávacej práce z hľadiska činnosti učiteliek i detí 

 Vedenie pedagogickej dokumentácie 

 Estetika, nápaditosť a účelovosť interiéru a exteriéru materskej školy 

 Výborná psychosociálna klíma a atmosféra v MŠ, dobré vzťahy medzi 

zamestnancami, deťmi a rodičmi 

 

Školská inšpekcia odporúča: 

1. Z hľadiska dlhodobého a strategického smerovania rozvoja materskej školy aktuálne 

rozpracovať Projekt školy podporujúcej zdravie ako východisko pre všetky oblasti 

v plánovaní ďalších cieľov a úloh školy. 

2. Vyšpecifikovať a oddeliť záznamy z hospitačnej činnosti 

 

Materiálno – technické vybavenie 

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

Materská škola  na svoju činnosť vyuţívala 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 
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vybavenia  prebieha postupne  podľa  moţností a dostupností finančných prostriedkov. Škola 

zatiaľ nezrealizovala nákup interaktívnej tabule a preto naďalej plánuje pre rozšírenie 

materiálno-technického vybavenia doplniť interaktívnu tabuľu (poprípade 2 tabule) 

s príslušenstvom a zavedenie internetu do  tried.  

 

Interiér  školy    

Naďalej  pokračuje modernizácia  zariadenia  a výmena detského nábytku – v tomto školskom 

roku prebehla výmena kobercov na  dvoch triedach, vymenili sme  v troch šatniach detí 

skrinky na prezliekanie detí za moderné a farebne príťaţlivejšie pre deti.   

V priestoroch 1. triedy je detský nábytok , ktorý prestáva plniť  účel lebo je  fyzický 

opotrebovaný, preto vedenie školy uvaţuje  o jeho výmene. 

 Nasledujúcom školskom roku  budeme v postupnej modernizácii nábytku pokračovať – 

plánujeme vymeniť nábytok v jedálni – stoly a stoličky.   

Návrhy : 

 výmena detského nábytku v 1.triede, 

 postupne vymieňať podlahovú krytinu na schodiskách , chodbách a v šatniach detí , 

 naplánovať aj hygienické a dezinfekčné nátery stien, 

 riešiť výmenu svietidiel v celej budove MŠ ( šetrenie finančných prostriedkov) a           

s  tým súvisiaca kabeláţ .  

 

Exteriér školy 

Školský dvor je dostatočne vybavený detskými preliezkovými zostavami. V školskom roku 

2012/2013 za pomoci p. Píšovej majiteľky záhradníctva v Kanianke a rodičov sme vysadili  

stromčeky (100 ks)  okolo betónového oplotenia.  V areáli školského dvora nie je  tônisté 

miesto, kde by sa  letných mesiacoch deti mohli zdrţiavať , preto  aj naďalej v spolupráci so 

zriaďovateľom sa budeme snaţiť vybudovať altánok pre deti.  

Návrhy : 

 výstavba altánku pre deti 

 osadenie lavičiek okolo dopravného ihriska 

 zapájať sa do projektov na získavanie finančných prostriedkov 
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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 ţiakov 

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, pretoţe sa jedná o originálnu kompetenciu obce. 

 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Kanianka č. 1/2011 a dodatok č.1/2011, 

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   

9 € . Výška príspevku  je určená v súlade s ods. 6 § 28  zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon) v nadväznosti  na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. 

o ţivotnom minime v platnom znení. Príspevok sa uhrádzal  4x za školský rok –  09-12/2012, 

01-03/2013, 04-062013, za obdobie 07/2013 platili len, rodičia prihlásených detí  v zmysle 

platného VZN 1/2011 a dodatku 3/2013, ktorý zvýšil poplatok na  1 dieťa za mesiac júl 

(august)  na 36€  a od 8.7. 2013 sa poplatok na  čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno 

dieťa   zvýšil na 10€ .    

Za evidenciu poplatkov a včasnú úhradu podľa školského poriadku zodpovedajú triedne 

učiteľky. Za kaţdé obdobie  bolo  spracované vyúčtovanie po triedach triednou učiteľkou a  

odovzdané riaditeľke MŠ , ktorá spracovala vyúčtovanie za materskú školu  a odovzdala na  

ekonomické oddelenie na obecnom úrade  Ing.  Zdenke  Milevovej do  účtovnej  evidencie 

obce.  Kópie  účtovných dokladov sú ponechané na zariadení k vedeniu evidencie poplatku 

a k spracovaniu inventarizácie. 

O pouţití finančného príspevku rozhodovali pedagogickí zamestnanci spolu s riaditeľkou 

materskej školy, tak aby bol pouţitý na zabezpečenie edukačného procesu a materiálne 

vybavenie materskej školy  podľa koncepcie školy. 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. 
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Vyúčtovanie za šk. rok 2012/2013  

obdobie               príjem        výdaj                zostatok     

08-12/2012                               2561,41                         2 561,41                     0        

01-06 /2013                     3933,00                            205,63                 3 727, 37       

Spolu                                        6494,41                         2767,04                  3 727,37 

 

Z príspevku na triedy zakúpili  učiteľky  : 

 materiál potrebný na edukáciu- výkresy, pastelky, lep, farebný papier, drobný 

dekoratívny materiál  na rozvoj kreativity a tvorivosti detí, 

 detská literatúra 

 zabezpečenie aktivít k MDD, rozlúčka predškolákov 

Z príspevku na materskú školu bol hradené : 

 zabezpečovanie aktivít – bábkové divadlo, výchovný koncert 

 údrţba didaktickej techniky 

 metodický materiál 

Z príspevku za predškolákov z ministerstva školstva 

 detské skrinky do detských šatní 

 didaktické pomôcky 

 

3. O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich pouţitia v členení 

podľa financovaných aktivít  

 Materská škola neprijíma vzdelávacie poukazy 

 

 4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít 

 

Príjem od rodičov  poplatok do rodičovského zdruţenia                   1638, 30 

Výdaj                                                                                                    1289, 61 

/Nákup detskej literatúry, materiál na aktivity rodičov s deťmi , mikulášske balíčky a pod./ 

Zostatok                                                                                                  348,69 
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5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 

Výhra od spoločnosti  Porfix a,s.,  Zemianske Kostolany                                   500€ 

Vyúčtovanie 

21.05.2013        Mitani Kocúrany                                               100,-€ 

21.06.2013        Bojnický zámok Z rozprávky do rozprávky                     192,-€ 

28.06.2013       Návšteva ZOO  v Bojniciach                                                           191,40,-€    

Spolu                                 483,40,-€ 

Zostatok                                                                                                                      16,60,-€ 

Finančné prostriedky mohli byť vyuţité na exkurzie, výlety , vstupné  a dopravu .   

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia  

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

Cieľ 

Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umoţniť tvorivosť a sebarealizáciu 

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

 V školskom roku 2012/2013 sme si  v koncepčnom zámere zvolili prioritne plnenie daného 

cieľa . Umoţňovali sme deťom vyjadriť estetickými činnosťami vlastné postoje a 

emocionálne záţitky z divadelných predstavení, literatúry, hudobných koncertoch 

poriadaných  Základnou umeleckou školou Bojnice,  Koncert pre deti Viktor Guľvaš , 

Hudobné centrum Bratislava .  

Deti mali moţnosť preukázať svoje tanečné , recitátorské a herecké schopnosti   

v programoch   v Mesiaci úcty k starším,    ku Dňu matiek  a v Rozlúčke predškolákov.  

So svojimi výtvarnými prácami sa majú moţnosť deti prezentovať nielen na výstavách 

umiestnených v jednotlivých  šatniach detí , ale aj na výstave výtvarných  prác v Kultúrnom 

stredisku v Kanianke, kde sa má moţnosť prezrieť a oboznámiť sa s prácami detí aj široká 

verejnosť.  

Tvorivosť deti   podporujeme aj v spolupráci so stretnutiami s rodičmi pri realizáciu tvorivých 

dielni, kde spolu rodičia a deti vyrábajú kreatívne výrobky.  

So svojimi výtvarnými prácami sa talentované deti zúčastnili výtvarnej súťaţe spoločnosťou 

Porfix a.s.  sme sa umiestnili v jednotlivcoch na 1. mieste. Za umiestnenie a účasť boli deti 

ocenené a pre materskú školu získali peňaţnú odmenu 500€. 

Talentované deti v aj vďaka naším aktivitám pokračovali v pohybových aktivitách  v 

Základnej umeleckej škole v Bojniciach , kde  dosahujú výborné výsledky v tanečnej oblasti  
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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 

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

Kognitívna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

 V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradé rozvíjanie komunikačných schopností 

dieťaťa, zdokonaľovanie jazykového prejavu a osvojenie základov spisovnej slovenčiny. 

Prostredníctvom pripravených edukačných aktivít sme stimulovali spontánny rečový prejav 

detí. Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná podnetnosťou prostredia v triedach, rekvizitami, 

učebnými pomôckami, knihami, encyklopédiami, maľovaným čítaním, čo podporovalo aj 

predčitateľskú gramotnosť. Komunikačné schopnosti sú primerané veku 

dieťaťa.  Pretrvávajúcim negatívom bolo neakceptovanie logopedickej starostlivosti pre dieťa 

zo strany niektorých rodičov, čo viedlo u niekoľkých detí k zlej výslovnosti hlások 

a hláskových skupín. Pri sprostredkovaní poznatkov a v praktických 

činnostiach  sme  postupovali od jednoduchého k zloţitému. Zadané úlohy deti zvládali  

primerane veku,  ale  ich plnenie si vyţadovalo aj pomoc a individuálny prístup učiteľky. Deti 

formou hier hľadali a objavovali súvislosti pri riešení problémov a objavovali funkčnosť vecí. 

V hrových činnostiach aplikovali získané poznatky a skúsenosti, čím boli zámerne rozvíjané 

poznávacie a učebné kompetencie. Vyuţitím aktivizujúcich metód sme sa snaţili aktivizovať 

pozornosť (na dlhší čas), pamäť (s krátkodobej na dlhodobú) a logické myslenie. 

Manipuláciou s predmetmi v edukačných aktivitách a spoločenských hrách si deti osvojovali 

matematické myslenie o veľkosti, tvare a mnoţstve. Staršie deti dokázali počítať do desať 

a niektoré počítali aj cez desiatku. Logické myslenie si deti rozvíjali formou hlavolamov, 

problémovými úlohami v pracovných zošitoch. V edukačnom procese  sme vyuţívali 

dostupné  digitálne technológie (počítač, Bee-Boot- elektronická hračka), čím si deti 

rozvíjali  pri manipulácii digitálnu gramotnosť. U detí sme rozvíjali zmyslové poznanie pri 

oboznamovaní sa so ţivou a neţivou prírodou. Vzdelávaciu a výchovnú činnosť sme zamerali 

s dôrazom na ochranársky postoj k ţivotnému prostrediu, hlavne na zdravé potraviny, čistú 

vodu  a prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia. Všetky 

činnosti a aktivity boli ukončované otvorenými otázkami tak,  aby deti získavali hodnotiace 

a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom i k vlastnej činnosti 

dieťaťa.  Osvojovali si základy bezpečnostnej premávky. Osobnou skúsenosťou a pouţívaním 

ochranných prvkov si uvedomovali pravidlo cestnej premávky vidieť a byť videný čo si mali  

moţnosť  precvičovať na  dopravnom ihrisku v areáli materskej školy. Rozsah uvedených 
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poznatkov zvládli deti primerane veku a rozvojovej úrovne detí, 5 – 6 ročné deti sú pripravené 

na vstup do základnej školy. 

Nedostatky: 

 nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho 

 nedostatočná slovná zásoba , chyby vo výslovnosti  

 krátkodobá pozornosť detí 

 prevláda málo obsaţné vyjadrovanie pri opise a reprodukci 

Odporúčania: 

 vyuţívať záţitkové učenie, interaktívne metódy práce  

 do edukačnej činnosti naďalej integrovať prierezové témy na osobnostný a sociálny  

rozvoj, dopravnú výchovu, mediálnu výchovu, ochranu ţivota a zdravia detí                       

predčitateľskú gramotnosť. 

 zadávať úlohy ktoré vyţadujú tvorivé riešenia  

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie detí  

 zaraďovať logopedickú starostlivosť na odstraňovanie chybnej výslovnosti 

Sociálno – emocionálna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

V edukačných aktivitách sa deti učili spontánne aj zámerne, preţívali záţitky úspechu ale aj 

neúspechu pri plnení rôznych úloh.  Osobnostné a sociálne kompetencie si deti rozvíjali 

prácou v skupinách, pričom boli vedené ku vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu 

ohľaduplnosti k svojmu okoliu a prostrediu, zotrvanie v činnostiach ako aj k ich dokončeniu. 

Integrovaním prvkov prosociálnej výchovy a dodrţiavaním práv v edukačných činnostiach 

a hrách viedlo k akceptácii multikultúrnych rozdielov a rozvíjaniu schopnosti uvedomovať si 

dôsledky vlastného správania. U mladších detí dochádzalo k postupnému osvojeniu 

sebareflexie, po vzniknutom konflikte sa na výzvu učiteľky vedeli ospravedlniť, poďakovať 

a poţiadať o pomoc. Základy empatie si mali moţnosť rozvíjať vo všetkých organizačných 

formách dňa medzi sebou, ale aj na vychádzkach k osobám chorým, zdravotne postihnutým 

a starým ľuďom. (vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším). Vyuţívali sa metódy ranného 

kruhu, diskusie, tvorby pravidiel. Deti sa v hrách dokázali zdravo prejaviť a presadiť, 

odhadnúť svoje moţnosti a spôsobilosti. V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním 

sa ponechávala voľnosť kreativite detí, nápaditosti, boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti, 

zodpovednosti a samostatnému prejavu. Tvorivo vyuţívali rôzne výtvarne techniky 

a vytvárali kompozičné celky. Výsledky ich tvorby boli originálne -   1.miesto Matej Ľachký 

vo výtvarnej súťaţi spoločnosti Porfix a.s., ďalšie ocenené Vanesa Vrtalová a Simona 
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Vrtalová . Na svoje sebavyjadrenie mali deti moţnosť aj po hudobnej stránke.  Pri speve 

piesní sme u detí dbali na správne dýchanie, dodrţiavanie primeraného 

tempa  a rytmu.  Zapamätali si piesne s rôznou tematikou, ktorú dokázali prezentovať pred 

skupinou detí,  rodičov ako aj pred verejnosťou  (mesiac úcty k starším, deň matiek, 

Kanianske dni a pod.).   Hudba bola pre deti zdrojom kladného citového záţitku a radosti. 

Pohyb na hudbu vyvolával v nich pocit uvoľnenia a celkové oţivenia. Spoznávali niektoré 

hudobné nástroje a mali  moţnosť vlastnej reprodukcie pri doprovode detských piesní. Kladný 

vzťah ku knihe sme u deti posilňovali návštevou kniţnice, pravidelným čítaním príbehov pred 

odpoludňajším odpočinkom. Vo vytvorených čitateľských kútikoch  v triedach, si deti 

listovali v rôznych knihách, detských časopisoch a čítali si obrázkové príbehy známych 

rozprávok a básni. Nácvikom básní a dramatizácie rozprávok sme oţivovali rôzne vystúpenia 

v rámci materskej školy. Zúčastňovali sme sa divadelných predstavení , kde deti mali 

moţnosť vidieť profesionálnych hercov a upevňovať si zásady slušného správania sa na 

verejných podujatiach. Výkonové štandardy/ špecifické cieľa so sociálno – emocionálnej 

oblasti  deti dosahovali v rámci aktuálnej rozvojovej úrovne  a  primerane veku dieťaťa. 

Nedostatky: 

 vyskytujú sa neprimerané prejavy detí spojené s motorickým nepokojom a napätím 

 vzájomné ubliţovanie a ţalovanie   

 absencia spolupráce  v skupinových hrách 

 Odporúčania: 

 na zníţenie agresivity zmerať pozornosť na problém s prijímaním názorovej  

odlišnosti a prijateľným spôsobom obhajovať vlastné názory  

 podnecovať u detí potrebu k vzájomnej pomoci a podpore v rozličných situáciách  

 hodnotiť detí aj z hľadiska cieľa činnosti t.j poskytovať deťom objektívne  informácie 

o ich schopnostiach a spôsobilostiach  

 

Perceptuálno –motorická oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

Spontánne a riadené pohybové činnosti boli súčasťou rôznych organizačných foriem počas 

celého dňa. Deti boli podporované rôznorodými pohybovými aktivitami a praktickými 

činnosťami. Boli vedené k spolupráci  a dodrţiavaniu vopred dohodnutých pravidiel.  Deti 

reagovali na telovýchovnú terminológiu, s ktorou počas roka prichádzali do styku pri 

pohybových a relaxačných cvičeniach. Dbali sme na správne hygienické poţiadavky pri 

cvičení (vyvetraná miestnosť, uvoľnený odev a pod.), k čomu boli vedené deti od najmladších 
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aţ po predškolákov. Kaţdodenné zaraďovanie jednoduchých zdravotných cvikov, niekedy 

i špeciálnych pohybových aktivít, viedlo k vytvoreniu si kladného postoja 

k pohybu.  Ovládajú základné lokomočné pohyby. Vedia realizovať a meniť rôzne polohy 

a postoje. Správne pouţívali a manipulovali s náčiním a dokázali sa bez väčších  ťaţkostí 

pohybovať po náradí. S menšími nedostatkami boli vedené k zvládaniu pravo – ľavej 

orientácie v priestore, ako aj k vlastnej osobe.  Rozvoj psychomotorických kompetencií sa 

prejavoval u detí túţbou a ochotou pohybovať sa rozmanitými spôsobmi počas celého dňa, 

v rôznom teréne, prekonávaním terénnych nerovností, realizovaním sezónnych činností pri 

pobyte vonku, pohybových hier, rôznych športových a súťaţivých činností, ale aj chôdzou vo 

viazanom útvare na vychádzkach. V hudobno – pohybových hrách dodrţiavali pravidlá, 

spolupracovali a rešpektovali sa navzájom. Rytmizovali s pomocou učiteľky a neskôr aj 

samostatne hrou na telo v rôznych postojoch. Uplatňovali rôzne tanečné prvky, ktoré boli 

zaraďované do prípravy kultúrnych programov. Súčasťou všetkých organizačných foriem 

bolo podporovanie sebaobsluţných činností. Deti sú samostatné pri obliekaní, s menšou 

pomocou u mladších detí. Návyky a zručnosti súvisiace s hygienou, sebaobsluhou, 

stolovaním, udrţiavaním poriadku a čistoty majú deti primerane veku osvojené. Pri ich 

realizácii si vzájomne dokázali pomáhať a spolupracovať. Rozvoj jemnej motoriky 

a vizuomotoriky deti rozvíjali strihaním, skladaním, lepením, modelovaní, konštruovaním 

a činnosťami súvisiacimi s ľudskou prácou. S týmito činnosťami úzko súviselo dodrţiavanie 

bezpečnosti, k čomu boli deti vţdy upozorňované a vedené. V konštruktívnych činnostiach 

boli vedené k vyjadrovaniu priestorovej predstavivosti, sústredenosti a spolupráci. Boli 

nabádané k dokončeniu úloh v primeranej kvalite a čase. Rozvíjala sa u nich technická 

tvorivosť a zručnosť.  Pri grafomotorických cvičeniach boli u detí  upevňované správne 

návyky drţania grafického materiálu a správneho sklonu papiera pri kreslení na stole. Cvikmi 

na odľahčenie ruky pri grafomotorických cvikoch, boli dôsledne vykonávané, aby deti 

nevyvíjali  neprimeraný tlak na grafickú stopu. Tak sme u detí dosahovali cielené rozvíjanie 

grafomotorických zručností, ako príprava na elementárne písanie v základnej škole. Deti boli 

počas dochádzky do materskej školy usmerňované k správnemu drţaniu tela sedenia pri 

stoloch ako aj pri osobných  počítačoch. Pri rozvíjaní psychomotorických kompetencií sme 

vyuţívali metódu nabádania motiváciou,   povzbudením a pochvalou. 

Nedostatky: 

 vyskytuje s a nesprávne drţanie grafického materiálu – nesprávny úchop,neprimeraný 

tlak 
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Odporúčania: 

 rozvíjať koordinácie pohybu detí v prírodnom teréne  

 zvýšenú pozornosť venovať správnemu drţaniu tela a vyuţívať pohybové,  

              relaxačné cvičenia na celkový rozvoj detí   

 v rôznych formách vyuţívať činnosti na uvoľňovanie rúk a zápästia  

 vyuţívať viac náradia a náčinia pri cvičení 

Hodnotenie rozvoja kompetencií podľa oblastí rozvoja so zameraním na rok pred  

povinnou školskou dochádzkou  

Deti na základe školského vzdelávacieho programu  úspešne absolvovali predprimárne 

vzdelávanie a 41 detí získalo  Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Deti 

boli na školu pripravované  primerane ich veku a schopnostiam. Osvedčenie nedostali 4  detí 

z dôvodu odloţenia školskej dochádzky, ktorú dostali  na základe odporúčania CPPP a P a 

rozhodnutia rodiča.  

 

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

A. SWOT – výchovno-vzdelávacieho procesu   

Silné stránky Slabé stránky 

100% kvalifikovanosť pedagogickýchzamestnancov, 

propagácia MŠ prostredníctvom webovej 

stránky 

 

dôraz na vekové a individuálne osobitosti detí 

   Slabé finančné ohodnotenie 

realizácia rozvíjajúcich vzdelávacích programov 

   

Príleţitosti Riziká 

inovácia zamerania školy a jednotlivých rozvíjajúcich 

programov, ktoré sú prílohou  ŠkVP, upravovanie 

a dopĺňanie učebných osnov 

  

účasť na prehliadkach a súťaţiach  

propagácia MŠ prostredníctvom webovej stránky 

  

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v rámci 

komtinuálneho vzdelávania  

B. SWOT -  riadenie a kontrola   

Silné stránky Slabé stránky 

manaţment školy s vysokým pracovným nasadením  
   

participácia na riadení a rozhodovaní zamestnancov    
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spolupráca so zriaďovateľom   

Príleţitosti Riziká 

delegovanie právomocí na učiteľky a ich zapojenie do 

procesov rozhodovania 
Stále pribúdajúca  administratíva 

 

 
 

C. SWOT - materiálno-technické zabezpečenie Slabé stránky 

Silné stránky  

Modernizácia vybavenia tried   

  

Príleţitosti Riziká 

Zapájanie sa do projektov  na získavanie finančných 

prostriedkov  

D. SWOT - spolupráca s inštitúciami Slabé stránky 

Silné stránky  

spolupráca so ZŠ 
 

Spolupráca s kultúrnym strediskom Kanianka 
 

Príleţitosti Riziká 

propagácia činnosti v regionálnych médiach  

zvyšovanie imidţu školy   

E. SWOT - voľnočasové aktivity/krúţky Slabé stránky 

Silné stránky   

v ponuke  rytmicko- tanečná príprava  

Príleţitosti Riziká 

obmena krúţkovej činnosti veľké alebo malé mnoţstvo záujemcov 

F. SWOT - kolektívne vzťahy Slabé stránky 

Silné stránky  

otvorená diskusia    

príjemná klíma a dobré pracovné vzťahy   

spolupráca pri realizácii aktivít MŠ  Riziká 

Príleţitosti  

neformálne stretnutia kultúrneho charakteru  

ponuka odborných seminárov  
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Ďalšie informácie o škole : 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.  2 písm. a) 

V šk. roku 2012/2013 psychohygienické podmienky boli dodrţané. Reţim dňa je zostavený 

podľa psychohygienických noriem, vo väčšej miere sa uplatňovalo voľnejšie usporiadanie 

denných činností s poskytovaním dostatočného priestoru na hry a činnosti podľa voľby detí. 

Odstránila sa striktná organizovanosť sledu a dĺţky jednotlivých činností a tým sa 

minimalizoval vznik stresových situácií.  

Výchovné zloţky sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické. 

Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba 

odpočinku, čas sa vyuţíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie 

výstaviek  v triede. V celej budove sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú 

atmosféru. 

 

Voľnočasové aktivity školy  

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.  2 písm. b) 

V súlade s legislatívou  boli na škole v šk. roku 2012/2013 vytvorené moţnosti pre výber 

záujmových činností  v spolupráci so ZUŠ v Bojniciach sa vyučovala rytmicko -   tanečná 

príprava, ktorú navštevovalo 13 detí vo veku od 4-6 rokov. 

 

 Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom 

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.  2 písm. c) 

 s rodinou  

- pedagogická osveta, odborné poradenstvo  

- paralelné pôsobenie pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovným problémom 

- finančné zabezpečenie nadštandardných aktivít a časti prevádzkových nákladov 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími   fyzickými 

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

Podľa vyhlášky 9/2006  § 2 ods.  2 písm. d) 

so zriaďovateľom   

- aktívny záujem zriaďovateľa o výchovu a vzdelávanie, príprava detí pred vstupom   do 

1. ročníka ZŠ, aktivity a celkové dianie v materskej škole,  

- spolupráca na výbornej úrovni , pravidelné odborné  konzultácie ,   
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so Základnou školou  

-  spolupráca pri zápise do  1. ročníka ZŠ 

- výmena teoretických a praktických skúseností pedagógov 

- vzájomné návštevy,  

s detskou stomatologičkou MUDr. Hiklovou 

dentálné  hygieničky  Katarína Klopanová  a  Marcela Lajtmanová 

- exkurzia do ambulancie spojená s rozhovorom a besedou o zuboch a dentálnou 

hygienou 

- návšteva dentálnych hygieničiek v materskej škole spojená s prednáškou o správnom 

postupe pri čistení  zubov a dodrţiavaní dentálnej hygieny, 

s hasičmi - oboznámenie sa s prácou a technikou- prehliadka hasičského auta a hasičskej 

zbrojnice. 

 

s p. Kovalíkovou Slávkou- kaţdoročne v spolupráci s trénerkou plávania p. Kovalíkovou 

uskutočňujeme plaveckú prípravu detí v plaveckom bazéne v nemocnici  Bojniciach . 

 

Spolupráca s logopédom,  

Od marca 2013 riaditeľka MŠ  dohodla spoluprácu s logopedičkou  Mgr. Brezániovou 

Miroslavou, ktorá  vykonávala logopedickú starostlivosť  v priestoroch materskej školy 1x 

týţdenne. Najskôr uskutočnila  depistáţ - diagnostiku výslovnosti jednotlivých hlások u detí 

a potom sa deťom  s nesprávnou výslovnosťou odborne venovala. 

 

Spolupráca so psychológom 

 Psychologička Mgr. Mikušová  z CPPaP v Prievidzi   uskutočnila testy školskej zrelosti 

u detí pred zápisom do ZŠ, ktoré vyhodnotila a konzultovala  s triednymi učiteľkami a 

rodičmi – školská zrelosť, vývinová nezrelosť. 

                   

 

 

 

V Kanianke 10.10.2013                                                Vypracovala   Mgr. Marieta Bielická 

                                                                                                               Riaditeľka MŠ 
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Vyjadrenie Rady školy :      

 

Doporučuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy Kanianka za školský rok 20 12/2013 schváliť. 

Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy dňa 14.10.2013. 

 

 

 

 

 

 

V Kanianke  14.10.2013                                                    Bc. Huličiaková Jana                                                       

                                        Predseda Rady školy 
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Oznámenie o stave jednotlivých úsekov v objekte materskej školy Kanianka 

k správe o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2012/2013 

Na základe poţiadavky zriaďovateľa dopĺňam správu o zhodnotenie  stavu jednotlivých 

úsekov  : 

Školská jedáleň 

Vybavenie školskej jedálne – kuchyňa  - je zastarané , opotrebované  a nevyhovujúce.  

V nevyhovujúcom stave sú nasledovné : chladnička , mraznička, netesniace batérie, 

nefunkčná smaţenka. 

Pre vedúcu ŠJ je potrebné preradiť počítač z materskej školy a vybaviť ho príslušným 

odborným softwarom pre ŠJ , jej kanceláriu internetom a preloţením telefónnej linky. 

Je potrebná postupná výmena spotrebičov a modernizácia vybavenia celej kuchyne . 

Spotrebiče sú nevyhovujúce z dôvodu fyzického opotrebovania  . V roku 2012 bola vymenená 

1 profesionálna chladnička  do skladu v hodnote 790 €.  

Návrhy 

Zakúpiť a vymeniť :     mraziaci box, 

                                      chladnička, 

                                      pákové batérie  4ks 

   konvektomat 

   profesionálnu umývačku riadu 

presunúť z MŠ              počítač pre vedúcu ŠJ, 

                                      vybaviť softwarom pre ŠJ    

                                      zaviesť do kancelárie vedúcej ŠJ internet 

                            

Kotolňa 

 Kotolňa sa nachádza v areáli materskej školy ako samostatná budova, ktorá zabezpečuje 

vykurovanie pre celý objekt materskej školy, ktorú spravuje Ekoenergia Kanianka.  

Vykurovacie telesá – kotle sú v nevyhovujúcom stave, pretoţe zariadenie kotolne je 

v prevádzke od skolaudovania materskej školy z roku 1991.  Teplo sa zabezpečovalo               

3 kotlami, ktoré sú v havarijnom  stave. 1 kotol je nefunkčný a neopraviteľný, zostávajúce 2 

kotle sú v prípade poruchy tak isto neopraviteľné, nakoľko rok výroby kotlov  je 1988 a na 

trhu uţ nie sú dostať náhradné diely. V súčasnosti je kúrenie predimenzované , pretoţe v roku 

2010 bol objekt materskej školy zateplený a kotle sa nedajú regulovať. Môţe nastať havarijná 

situácia v prípade vypadnutia vykurovacích telies alebo ich poruchy a tak objekt materskej 
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školy zostane bez kúrenia a tepla. Súčasné vykurovacie telesá majú výkon 300 kW t.j.     

3x100 kW. Po zateplení budovy a prepočte spotreby tepla postačuje kotol o výkone 40kW 

v mnoţstve 3 ks t.j. spolu 120 kW.  To znamená , ţe je  potrebné urgentne riešiť vybavenie 

kotolne   a vymeniť vykurovacie telesá za kvalitnejšie a modernejšie, čím sa dosiahne úspora 

spotreby tepla.   

Návrhy 

 výmena vykurovacích telies 

 modernizácia zariadení kotolne 

Odstránenie nedostatkov z kontroly Poţiarnej ochrany  v budove materskej školy. 

 Na základe protipoţiarnej kontroly z vykonanej   pracovníkmi HaZZ Prievidza boli materskej 

škole vytknuté poţiarne nedostatky, ktoré bolo potrebné okamţite riešiť a odstrániť .   Bolo 

potrebné vymeniť pôvodné dvere za protipoţiarne, na ktoré bolo potrebné namontovať systém 

zatvárania dverí – Brano 30ks .  V priestoroch jedálne a 4. triedy bolo nutné vybúranie 

zárubní , domurovanie a osadenie nových protipoţiarnych dverí. Celkovo bolo vymenených 

20 ks dverí z toho bolo zakúpených 6 ks nových protipoţiarnych dverí v hodnote 766,20 €.   

Taktieţ bolo potrebné dokúpiť a nalepiť na dvere protipoţiarnu pásku  /120 m/. V celom 

objekte sa urobila revízia hasiacich prístrojov,  niektoré sa museli vymeniť a 20 ks v hodnote 

1009,08€ sa dokúpili. 

Celkové vyúčtovanie  

 Materiál na osádzanie dverí     255,89 €  

Protipoţiarne dvere 6 ks    516,00 € 

Omietka, brano , pena     126,74 € 

Protipoţiarne dvere      250,20 € 

Prahy, štítky        60,96 € 

Prah           7,36 € 

Prah štítky, hmoţdinky     101,08 € 

Brano na dvere      561,00 € 

Brano na dvere     660,00 € 

Piktogramy na dvere       41,00 € 

Hasiace prístroje  20ks              1009,08 € 

Protipoţiarna kontrola   - Brano                         207,00 €  

Projekt  BOZP                       50,00 € 

Projekt  protipoţiarnej ochrany        276,00 € 
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Dobropis za štítky                                                                    - 27,54 € 

  

 

Celková hodnota potrebných úprav a odstránení nedostatkov je  4094,77,- € 

 

 

 

 

V Kanianke   30. 10. 2013                                                 Marieta Bielická 

                                                                                           riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

Dodatkom  k  Správe o VVČ  za šk. rok 2012/2013 sa členovia Rady oboznámili 

elektronickou poštou dňa 26.11. 2013 , nemali  ţiadne pripomienky a následne   na obecnom 

zastupiteľstve dňa 11.12.2013 bola  správa  prerokovaná a schválená poslancami obec 

Kanianka . 

 

 

 

 

 

 

 


