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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 2014/2015;  

 Informácií o činnosti Rady školy. 

 Ďalšie podklady – správa o hospodárení rodičovského príspevku za šk. rok 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

( vyhláška 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.   

Funkčné obdobie  rady školy vstúpilo do platnosti  dňom 24.09.2012 na obdobie 4 rokov. Od januára 

2015 nastala zmena členov rady školy za zriaďovateľa. 

 

Členovia rady školy za šk. rok 2013/2014 

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 Kurbelová člen rodič 

5. Mgr. Viera Pekárová člen rodič 

6. Ing. Marek Minich člen rodič 

7. Ing. Katarína Šimová člen rodič 

8. Ing. Igor Hraňo  ukončenie volebného člen za zriaďovateľa 
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P.č. Meno a priezvisko  Funkcia Delegovaný za 

obdobia nastúpila  Vidová Ľubica 

9. Ing. Peter Šimurka   ukončenie volebného 

obdobia nastúpila  Daša Hujová 

člen za zriaďovateľa 

10. MUDr. Richard Macho   ukončenie 

volebného obdobia nastúpila  Lucia 

Pernišová 

člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Jana Stančeková člen za zriaďovateľa 

    

 

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 2014/2015, s ktorým sa členovia oboznámili na zasadnutí 

8.10.2014 a jednohlasne ho schválili. 

Obsah rokovania zasadnutia:  

1. zasadnutie 8.10. 2014 

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

školský rok 2013/2014 

- Činnosť materskej školy a organizácia podujatí na školský rok 2014/2015 

- Plán práce na školský rok 2014/2015 

 

2. zasadnutie 29. apríl 2015    

      -  Uvedenie nových členov do rady školy 

      -    Sprava o hospodárení a použití  finančných prostriedkov  

      -    Správa o zápise detí na  školský rok 2015/ 2016 

      -    Správa  o vykonaní Inventarizácie za rok 2014 

 

Metodické združenie (ďalej MZ) 

 Metodické združenie viedla p. uč. Bc. Adriana Švecová, poverená ako vedúca MZ. Členky MZ 

zasadali v priebehu školského roku 4 x . 

Plán MZ bol zameraný na: 

- osvojenie predplaveckej gramotnosti u detí predškolského veku,  
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- zabezpečenie aktivít Vianočné pečenie, 

- informácie pedagogických zamestnancov o poznatkoch získaných samoštúdiom z odbornej 

literatúry, 

- praktické ukážky z výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi, 

- výskyt šikany , diagnostika a zásady pedagogickej prevencie. 

 
        Pedagogická rada/PR/ 

Problematika, ktorou sa pedagogická rada zaoberala: 

- Školský vzdelávací program a plány výchovno-vzdelávacej činnosti 

- Koncepčný zámer školy na obdobie šk. roka 

- Pedagogická dokumentácia školy  

- Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský  rok 

- Zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov: školská legislatíva 

- Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

- Príprava príspevkov z odborných publikácií 

- Návrhy aktivít na školský rok 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

- Systém kontroly plnenie uznesení, prerozdelenie kompetencií, hospitácie a kontroly 

 
Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 ( § 2 ods.1 písm. b) 

  

 TRIEDA

      

VEK. ZLOŽ. POČET DETÍ   

Stav k 15.9.2013  

POČET DETÍ  

Stav k 31.8. 2014 

 

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

1. 1.trieda    3 - 4 ročné  22             22              

2. 2.trieda     4 - 5 ročné  23             24   

3. 3.trieda      5 - 7 ročné 23             23     19       3 

4. 4.trieda    4- 5 ročné 24             24   

5. 5.trieda   5- 7 ročné           25             25 21      1 

SPOLU        5    117             118  40      4 
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Trieda 
 

Vekové zloženie  
Triedna učiteľka Učiteľka 

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

2. trieda 4 - 5 ročné deti Jana Huličiaková, Bc. Marieta Bielická, Mgr. 

3. trieda 5 – 7 ročné deti Katarína Kocmálová Dominika Píšová 

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

5. trieda 3 – 4 ročné deti Švecová Adriana,  Bc. Jana Talianoá 

 

Údaje o počte žiakov  ( §2 ods.1. písm. d) 

 

V školskom roku 2013/2014 navštevovalo materskú školu 115 detí, ktoré boli zaradené podľa 

vekových skupín do 5 tried. 

  Nástup do 1.ročníka ZŠ v šk. r. 2015/2016                            37    

  Počet zapísaných detí k 15. 9. 2014                                      117               

  Počet detí s prerušenou dochádzkou                                             

  Celkový počet detí na  šk. rok.2014/2015                                  118                     

 

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. 

- Kids academy – rozvíjajúci program na oboznamovanie sa s cudzím 

jazykom – sociálna motivácia sa prepája s intelektuálnou radosťou 
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Veková kategória Vzdelávací program 

pri zoznamovaní detí s cudzím jazykom. 

 

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   

 

Pracovný pomer: 

V školskom roku 2014/2015 bolo 9 pedagogických zamestnancov v pracovnom pomere na dobu 

neurčitú, 1 pedagogická zamestnankyňa bola v pracovnom pomere na dobu určitú. 

Učiteľky materskej školy spĺňajú požiadavku odbornej kvalifikácie – ukončené 

 stredné  odborné vzdelanie s maturitou = 5 

 1 . stupeň vysokej školy  = 3  

 2. Stupeň vysokej školy =   1  

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2013/2014  

 

 ( §2 ods.1 písm.h) 

 

 

 
Názov vzdelávania 
 

    Forma 
vzdelávania     Forma 

ukončenia 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 
 

pokračuje ukončilo  

Školské projekty 

a medzinárodné 

partnerstva cez 

internet - Etwinnig 

 

 

aktualizačné 

 

osvedčenie 

 
2 - 2 

Adaptačné Adaptačné  Rozhodnutie 1  1 
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Názov vzdelávania 
 

    Forma 
vzdelávania     Forma 

ukončenia 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 
 

pokračuje ukončilo  

vzdelávanie 

začínajúceho 

pedagogického 

zamestnanca 

o ukončení 

      

Prípravné atestačné 

vzdelávanie k prvej 

atestácii pre učiteľov 

predprimárneho 

vzdelávania  

 

 

aktualizačné Osvedčenie  
1 prihlásená – 

nezaradená  
1 - 

 

Učiteľky si v rámci samoštúdia preštudovali odborné publikácie: 

 Metodika predprimárneho vzdelávania ISCED – 0 

 Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole  

 Edukačné aktivity na znižovanie prejavov agresivity v správaní detí v MŠ 

  Dieťa a jeho svet  

 Zdravotné cviky s riekankou v MŠ  

 Tvorivá dramatika vo výučbe  

 Ako rozvíjať tvorivosť detí ISCED 0  

 Edukačnými hrami spoznávame svet  

 Predčitateľská gramotnosť  

 Diagnostika detí predprimárneho vzdelávania 

  Pohybovo – relaxačná rozprávka 

  Zdravotné cviky s riekankou  

 Edukačná aktivita a zážitkové učenie v MŠ 

  Školský vzdelávací program 

  Predškolská výchova 

  Stratégie myslenia Rozvíjanie digitálnych kompetencií  

 

 

 

Návrhy opatrení k zvyšovaniu úrovne pedagogických a nepedagogických zamestnancov: 
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 skvalitňovanie profesijného a osobnostného rastu učiteľov zvyšovanie profesijných 

kompetencií a kvality výkonu práce, 

 aktualizovanie a inovovanie didaktických vedomostí a zručností, 

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

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

manažmente, 

 zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe. 

 

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

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Termín  AKTIVITA  Poznámka 

09/2014 Zahájenie školského roka-v materskej škole Myška 

Minnie víta deti. 

Všetky triedy 

09/2014 Predplavecká príprava detí , realizované v Hoteli 

pod Zámkom 

Podľa záujmu rodičov- 42 detí 

09/2014  Turistická vychádzka  spojená s poznávaním 

okolia materskej školy 

Všetky triedy  

10/2014 Hudobné predstavenie – Popolvár najväčší na svete  Všetky triedy  

10/2014  Zdravá škola – výroba zdravých šalátov s deťmi Všetky  triedy 

11/2014 Bábkové predstavenie- O zdravej výžive – 

interaktívne divadelné predstavenie 

Všetky triedy 

11/2014 Hudobné predstavenie- Kráska a zviera Všetky triedy 

12/2014 Mikuláš – Mikuláš v materskej škole  Všetky triedy 

12/2014 Vianočné zdobenie –  vianočné besiedky pre 

rodičov s deťmi 

Všetky triedy 

01/2015 Návšteva ZŠ Kanianka – prvé ročníky  - ukážka 

vyučovacej hodiny  

3. a 5. trieda 

02/2015 Bábkové predstavenie  Všetky triedy 

02/2015 Fašiangový karneval  v materskej škole -  Všetky triedy 

03/2015 Deň otvorených dverí – zápis detí do materskej 

školy 

4. trieda 

03/2015 Návšteva Centrumka  - nadviazanie spolupráce  s Všetky triedy 



S P R Á V A 

                   O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI   

MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015. 

  
 

11 

 

eRkom 

03/2015 Návšteva obecnej knižnice-  oboznámenie sa 

s možnosťou a systémom vypožičiavania kníh. 

3.trieda a 5. trieda 

04/2015 Návšteva u p. Kollára    – exkurzia spojená 

s prehliadkou exotických vtákov a odborným 

výkladom 

Všetky triey 

04/2015 Exkurzia do Požiarnej zbrojnice – oboznamovanie 

sa s požiarnou technikou 

Všetky triedy 

04/2015 Stavanie mája-  oboznamovania sa ľudovými 

tradíciami  v spolupráci s detským  folklórnym 

súborom Kolovrátok a obecným úradom  

Všetky triedy 

04/2015 Turistická vychádzka – plnenie cieľov projektu Pro 

Enviro 

3.a5. trieda 

05/2015 Hudobné vystúpenie -  koncert pre deti  Viktor 

Guľvaš deťom 

Všetky triedy 

05/2015 DOPRAVÁČIK- organizovanie aktivít s dopravnou 

a zdravotnou tematikou v spolupráci s náčelníkom 

obecnej polície p. Mgr. Škultétym   

Všetky triedy  

05/2015 Sokoliar s Pezinka v MŠ – vystúpenie sokoliarov 

v materskej škole 

Všetky triedy 

05/2015 Deň matiek – triedne besiedky s vystúpením detí 

pre svoje mamy 

2.,4. a 1. trieda 

05/2015 Bábkové divadlo s environmentálnou tematikou 

Ujo Viktor na vychádzke v lese  

Všetky triedy  

05/2015 Otvorená hodiny angličtiny- prezentácia získaných  

poznatkov z anglického jazyka deťmi pred rodičmi 

3.trieda, 5.trieda 

06/2015 MDD – Pastelkovo  plnenie disciplín a aktivít 

pripravených na školskom dvore ,  vymieňanie  

stanovíšť- tried podľa pripraveného rozpisu 

Všetky triedy 

06/2015 25. výročie MŠ Kanianka –slávnostná akadémia MŠ 

a ZŠ Kanianka 

 

3. trieda 

06/2015 Rozlúčka predškolákov – triedne besiedky 5.a 4. trieda 
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s vystúpením detí a odovzdaním Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

06/2015 ZOO - návšteva  a prehliadka bojnickej ZOO Všetky triedy 

 

Údaje o aktivitách, do  ktorých sa škola zapojila 

10/2014 Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí 

z programom pre dôchodcov  v Penzióne Kanianka 

 4. trieda 

12/2014 Vianočný program – Vianoce starej matere 

vystúpenie detí s programom pre obec 

 3. a 5.trieda 

03/2015 MDŽ- spolupráca s Domom kultúry  – kultúrny 

program k MDŽ pre verejnosť  

3.a 5.trieda  

05/2014 

 

Deň rodiny-  kultúrny program – otvorenie akadémie 

ku Dňu rodiny 

2.trieda,1.trieda, 4. trieda, 

06/2015 25. výročie uvedenia  materskej školy do 

prevádzky  slávnostná akadémia  - kultúrny 

program pre verejnosť a hostí. 

3. trieda 

06/2014 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) 

Digitálna škola  

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-

pedagogickým centrom je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu 

informatizácia spoločnosti. Každá škola, zapojená do Národného projektu Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva, sa v prihláške do Projektu zaviazala k vypracovaniu 

tzv. Školských projektov. Koordinátorka projektu  Bc. Jana Huličiaková  vypracovala projekt na 

výučbu s interaktívnou tabuľou O domácich zvieratách,  ktorý bol odoslaný do centrálneho zberu  

Digiškola. 
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Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a 

uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, 

prispôsobenie digitálneho vyučovania pre deti predškolského veku. 

Projekt  ProEnviro 

Materská škola sa zapojila do celoslovenskej  súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný 

školou. 

Hlavným cieľom súťaže bola propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému 

rozvoju. Zvýšiť záujem detí a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, 

aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. 

Projekty  mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt. Súťaž bola určená pre materské, 

základné a stredné školy. 

 Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

 Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 

 Partner súťaže: SHP Harmanec, a.s. 

 Koordinátorka projektu  : Dominika Píšová  

Naša materská obsadila v kategórii  materský škôl  na Slovensku  3. miesto   s názvom projektu            

„ Staň sa patrónom stromu  “. 

 

eTwinning- Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 

 

   Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a 

komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre 

"elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Ponúka profesionálny rozvoj 

prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie 

technológií. 

Bielická Marieta, Mgr. vypracovala projekt Vytvárame časopis - Tworzymy czasopisma 

s partnerskou  materskou školou z Poľska.  

Projekt bol zameraný   na konkrétne aktivity , prostredníctvom ktorých môže dieťa vyjadriť svoje 

postoje k niektorým životným hodnotám na základe sebavyjadrenia a sebarealizácie. Priblížiť činnosť 

a aktivity materskej školy spracovanú deťmi. Rozvíjať počiatočnú gramotnosť detí. 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/114119
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Huličiaková Jana, Bc. vypracovala projekt Naša obec s partnerskou školu z Čiech. 

Projekt bol zameraný  na  rozvíjanie medzinárodnej spolupráce zistiť, že rozumieme reči detí z iného 

štátu a  niektoré slová s Čechmi máme rovnaké, navzájom sa informovať aké máme ľudové zvyky, 

ako ich oslavujeme v našej obci a našej materskej škole, prostredníctvom obrázkov detí, fotografiami 

a videami.    

 

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 
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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. 

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. 
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Interiér  školy    

V priestoroch 1. triedy sme za podpory rodičovského združenia  vymenili   detský nábytok , ktorý 

prestával plniť pôvodný   účel. 

Polovicu nábytku 1200 € preplatilo RZ pri MŠ Kanianka , druhú časť 1200 € zaplatil zriaďovateľ . 

V triedach sme začali s postupnou výmenou osvetlení v tomto školskom roku sme svietidlá vymenili 

v jedálni detí a v 4. triede v hodnote cca 1200 €. 

Návrhy  

 dokončiť výmenu svietidiel v triedach 3. triedy a 5 triedy 

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

so senzormi pohybu 

 pokračovať vo výmene nábytku vo všetkých triedach 

 potrebné zakúpiť nové posteľné prádlo pre deti  

 vymeniť žaluzie na oknách z dôvodu fyzického opotrebovania a z hygienických dôvodov. 

 

Školská jedáleň 

Časť jedáleň  

V tomto školskom roku bolo zakúpené  vybavenie školskej jedálne  jedálenské stoly pre deti počtom  

20 ks v hodnote cca 1600 € 

72 ks detských stoličiek   cca 1200€ 

Návrhy 

 dokúpiť detské stoličky  v počte 48 ks 

Časť kuchyňa 

Školská  kuchyňa  je toho času na 80 % zmodernizovaná. V školskom roku 2014/2015 sa vymenila 

podlaha v časti kuchyne za modernú protišmykovú v hodnote  cca 2800 €. 

Návrhy 

 dokúpiť nerezové pracovné stoly 

 vymeniť opadávajúci obklad na stenách v kuchyni, vo výdajni jedla 

                                 

Práčovňa 

Práčovňa je vybavená automatickými práčkami v počte 3 ks, z toho jedna je práčka so sušičkou. 

Potrebná je modernizácia vybavenia na žehlenie. 
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Návrhy 

 zakúpenie žehličiek 

 zakúpenie nový stroj - mangel 

 

Kotolňa 

 V školskom roku 2014/2015 sa začal rekonštrukcia kotolne , kde je naplánovaná výmena 

vykurovacích telies  za moderné a plnoautomatizované zriadenie.  V rekonštrukcii bude zahrnutá aj 

výmena podlahy z dôvodu bezprašného prostredia a citlivosti moderného vybavenia. 

  

Exteriér školy 

Školský dvor je dostatočne vybavený detskými preliezkovými zostavami.  

V areáli školského bola uskutočnená výsadba okrasných stromčekov – v počte 142  

 z toho 60 ks stromčekov sponzorsky darovala p. Mokrá rodič dieťaťa z 5. triedy  

 ostatné stromčeky boli zakúpené z prostriedkov vyzbieraných od rodičov. 

Návrhy : 

 zakúpenie záhradného nábytku do altánku 

 osadenie lavičiek okolo dopravného ihriska 

 zapájať sa do projektov na získavanie finančných prostriedkov 

 

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. 

 

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 (august)  na 36€ .  Za 
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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. 

Finančné príspevky boli použité na nákup učebných pomôcok,  papiernictva a na obnovu didaktických 

pomôcok, osvetlenia, nákup stolov a stoličiek do jedálne pre deti, nákup odbornej literatúry.  

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) 

 

Podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja pozornosti, pamäti, 

postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti . 

 

Pomocou digitálnych technológií sme sa v edukačnom procese zacieľovali  na motiváciu učenia.  

Pracovali sme  s interaktívnou tabuľou ,digitálnym fotoaparátom čo  nám umožnilo zabezpečiť  

motiváciu detí chcieť sa zúčastniť na činnosti, ktorú si učiteľka v procese plánovania výchovno – 

vzdelávacích činností pripravila.  

Prostredníctvom implementácie interaktívnej tabule si deti  zvykli nazerať na techniku okolo seba ako 

na samozrejmú súčasť života, učili sa ju ovládať a do istej miery chápať niektoré jej princípy. Kým v 

minulosti sa na výdobytky techniky nazeralo s nedôverou (ako na nástroj, ktorý obmedzuje tvorivú 

hru), dnes dokáže digitálna technika  pri vhodne zvolených metódach a dôslednom plánovaní 

edukačných aktivít ponúknuť dieťaťu široké spektrum aktívnych a najmä interaktívnych činností 

a úloh. 

 

Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor a neohraničené možnosti na 

vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu.  

Súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu je  rozvíjajúci program „ Dieťa, príroda , zdravie“,  

v ktorom sú rozpracované učebné osnovy,  ktoré učiteľky využívajú pri plánovaní edukačných 

činnosti. Zapojením sa do projektu Pro Enviro sme  deti oboznamovali  s podstatou ekologických 

zákonitostí, s triedením odpadu. 

V rámci realizácie environmentálnej výchovy sme poskytovali deťom možnosť rozvíjať sa 

integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja: 
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 v kognitívnej — získavali primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné 

návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam, 

 v sociálno-emocionálnej — rozvíjali si emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímali 

krásy prírody, vyjadrovali svoje city k okoliu, 

 v perceptuálno-motorickej — rozvíjali si zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a 

pohybových orgánov, rozvíjali si motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky 

potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia. 

           

Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a sebarealizáciu 

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

 

Prostredníctvom činností, ktoré prinášajú deťom možnosť prežívať radosť a uspokojenie z činnosti, 

ktorá ich baví rozvíjame u detí ich talent. Krúžkovou činnosťou  v spolupráci ZUŠ  umožňujeme 

deťom rozvíjať svoj talent v pohybových činnostiach. Deti mali možnosť 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 možnosť deti prezentovať nielen na výstavách umiestnených 

v jednotlivých  šatniach detí , ale aj na výstave výtvarných  prác v Dome  kultúry v Kanianke, kde má  

možnosť 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.  

 

Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. 

Jedným z cieľom našej materskej školy je na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom . 

Škola má vypracovaný v školskom vzdelávacom programe rozvíjajúci program na oboznamovanie sa 

s anglickým jazykom  „ Kids academy“ , ktorého obsahové celky  sú v súlade s obsahovými celkami 

učebných osnov pre deti od 5-rokov . Uvedený program  realizovala p.uč. Dominika Píšová.  Výučba 

anglického jazyka prebiehala v dvoch triedach u 5-7 ročných detí 2 x týždenne.  

Výučbu mladších detí zabezpečovala súkromná škola TANYUS z Prievidze 2 x týždenne. V mesiaci 

máj boli uskutočnené otvorené hodiny pre rodičov, kde mohli vidieť prácu s deťmi pri oboznamovaní 

sa s anglickým jazykom.    
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Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných princípov práv 

dieťaťa. 

 

Pri výučbe v oblasti ľudských práv sa riadi materská škola vypracovaným program Uplatňovanie Práv 

dieťaťa v materskej škole . Do projektu sú integrované špecifické ciele ŠkVP, ktoré vychádzajú z 

Plánu výchovy k ľudským právam a Dohovoru o právach dieťaťa. Jednotlivé práva sú rozpracované  

na každý mesiac formou aktivít pre deti prostredníctvom, ktorých sa  môžu učiť orientovať sa v spleti 

práv a povinností.  

 

Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

Pestovali sme  u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu, aby sa aktívny pohyb stal pre ne 

nenahraditeľnou súčasťou ich zdravého životného štýlu  pravidelnými dennými  relaxačno-

pohybovými cvičeniami . Obohacovali a spestrovali deťom pohybové aktivity o nové náradie 

a náčinie. Primeranou telesnou aktivitou sme  zvyšovali fyzickú zdatnosť deti plnením hlavne na 

pobyte vonku. Prostredníctvom pohybových aktivít sme sa snažili  kompenzovať mentálnu záťaž detí. 

V spolupráci so ZUŠ Bojnice sme relizovali krúžok Pohybová a rytmická príprava, ktorú 

zabezpečovala p. uč. Nikoleta Ročkáro- Bielická  – učiteľka tanca ZUŠ Bojnice. 

Každý rok v mesiaci september realizujeme s  trénerkou plávania p. Kovalíkovou- predplaveckú 

prípravu. V školskom roku 2014/2015 sa jej zúčastnilo 42 detí. 

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) 

 

Pri plnení cieľov koncepčného zámeru školy sme vo výchovno vzdelávacom procese venovali 

pozornosť využívaniu nových inovačných metód. Pokračovali sme v plnení cieľov Školského 

vzdešlávacieho programu   „Čo šumí strom “ , ktoré nám vyplývajú zo Štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED – 0 / predprimárne vzdelávanie/ . Obsah a špecifické ciele v tematických okruhoch 

sme si pretransformovali do výchovno-vyučovacích cieľov, ktoré sme plnili kurikulárnymi projektmi. 

Dĺžka ich trvania závisela od náročnosti zvolenej témy, zväčša však jeden až dva týždne. Vzdelávacie 

štandardy sme si rozpracovali do obsahových celkov a tie ďalej do týždenných kurikulárnych 

projektov. Počas dní sme vytvorili priestor pre priaznivú sociálnu klímu, podmienky pre rozvoj 
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kognitívnych a nonkognitívnych funkcií, na základe vzájomnej dôvery a cez hry sme deti 

oboznamovali so základnými právami dieťaťa. 

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.  Využívali sme dostupnú literatúru pre predprimárne vzdelávanie . V praktických činnostiach 

sme využívali rozmanitú literatúru a to najmä : ISCED-0-predprimárne vzdelávanie, Edukačná aktivita 

a zážitkové učenie v materskej škole. Často sme využívali i námety z internetu a CD a DVD nosičov. 

V záujme osobnostného rozvoja detí sme komunikovali s rodičmi a motivovali ich k vzájomnej 

spolupráci. Asertívnym prístupom k rodičom sme sa snažili vytvárať atmosféru dôvery a z tejto 

pozície sme im poskytovali odborné rady. Organizovaním spoločných aktivít s deťmi, prezentovaním 

dosiahnutých výsledkov sme  chceli prehlbovať dôveru rodičov k učiteľkám. Rodičia riešili problémy 

svojich detí priamo so svojimi triednymi učiteľkami. V triedach mladších detí sa rodičia zaujímali 

najmä o adaptáciu, správanie sa detí v kolektíve, úroveň samostatnosti pri sebaobslužných prácach .    

V triedach 5 – 6 ročných detí sa problémy týkali hlavne sústredenosti, pozornosti , rešpektovania 

pokynov dospelých a pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ.  

V spolupráci s ostatnou komunitou sme prehlbovali a rozširovali nielen vedomosti a skúsenosti detí, 

ale hlavne prehlbovali ich kognitívny a sociálno-emocionálny rozvoj. Pre pedagogických 

zamestnancov boli vytvorené priaznivé podmienky na vzdelávanie. Poznatky získané z jednotlivých 

vzdelávaní si kolegyne medzi sebou odovzdávali v priebehu školského roka na zasadnutí pedagogickej 

rady a metodického združenia. 

 

ÚROVEŇ OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DETÍ 

 

1.)  Úroveň kognitívneho rozvoja: 

 

Silné stránky: 

Deti majú na veľmi dobrej úrovni osvojené poznatky o rodine, ročných obdobiach, predmetoch a ich 

vlastnostiach, základných farbách a častiach tela. Prevažná časť detí má na veku primeranej úrovni 

rozvinutú schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa, schopnosť zapamätať si. V oblasti myslenia 

a vnímania u detí sme utvárali základné predstavy o veľkosti, tvare a množstve predmetov, rozvíjali 

sme u nich logické myslenie, experimentovanie, konštruktívnu aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, čím 

sme sa snažili zvýšiť vedomostnú úroveň detí .Pozornosť sme venovali reči dieťaťa, rozvíjaniu 

komunikácie a schopnosti utriediť si a vypovedať myšlienku najmä pri práci s knihou, čítaním, v styku 
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s encyklopédiami, kde deti čerpali poznatky z rôznych oblastí a časopismi, kde si rozvíjali svoju 

predčitateľskú a pisateľskú gramotnosť. 

 

Slabé stránky:  

Na začiatku roka boli medzi deťmi značné vedomostné rozdiely spôsobené vekom a sociálnym 

prostredím. Deti nemajú dostatočne rozvinuté sebaovládanie  a sebareguláciu pri počúvaní 

hovoriaceho, sú netrpezlivé aj pri vypovedaní vlastnej myšlienky. Je potrebné v procese výučby 

používať širšiu paletu dostupných učebných pomôcok a tým výchovno – vzdelávací proces pripraviť 

pre deti zaujímavý a podnetný.  

Environmentálne cítenie majú deti teoreticky osvojené , niekedy však ich správanie voči  prírode  

tomu nenasvedčuje . Mnohé deti majú problémy s nespránou výslovnosťou jednotlivých hlások. 

Príčiny:  

Do MŠ prichádzajú  deti z rozdielneho sociálneho prostredia. Rodičia v snahe plniť úlohy v práci 

a v rodine nemajú dostatočný priestor  komunikovať s deťmi a často im umožňujú sledovať nevhodné  

TV programy, PC hry.   

Opatrenia:  

- využívať individuálne a skupinové formy práce zamerané na rozvoj komunikatívnych 

kompetencií , 

- analyzovať úroveň reči detí na začiatku a na konci šk. roku, kooperovať s rodinou 

a logopédom pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti, 

- hľadať nové podnety a priestor na sebarealizáciu detí a rozvíjanie vynárajúcej sa 

predčitateľskej a pisateľskej  gramotnosti , 

- nechávať deti čo najviac sa vyjadrovať o veciach a javoch,  

- posilňovať interpersonálnu odvahu v rečovom prejave a primeranú schopnosť presadiť sa 

v skupinovom rozhovore 

- prvky environmentálnej výchovy zaraďovať do  všetkých edukačných aktivít . 

 

2.)  Úroveň  sociálno – emocionálneho rozvoja 

 

Silné stránky:  

              V danej oblasti sme  v priebehu celého edukačného procesu u detí  podporovali zdravé 

sebavedomie, viedli ich k akceptácii druhej osoby a k vzájomnej úcte. U niektorých detí  absentovala 

schopnosť prekonávať prekážky, koncentrácia, vytrvalosť ako aj schopnosť zriecť sa niečoho 

v prospech druhého. Nedostatky sa vyskytli aj pri ovládaní správania sa – agresivita. Osvedčila sa nám 
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dramatizácia rozprávok a situácií. Deti mali možnosť vžiť sa do úlohy a precítiť následky rôznych 

prejavov správania a konania. Zvyšovali si emocionálnu inteligenciu. V hrách sme deti viedli 

k rešpektovaniu základných ľudský hodnôt , zároveň sme tak vytvárali hodnotový systém u detí. 

Konštruktívny dialóg, voľba a  sociálna diskusia boli hlavné metódy v sociálno – emocionálnej oblasti. 

Deti sa zapájali do prípravy rôznych sviatkov, spoločenských udalostí. V expresívnych prejavoch sme 

rozvíjali fantáziu, originalitu. Vo výtvarnom prejave mali deti  možnosť využiť rôzne výtvarné 

techniky a  výtvarný materiál.  

Slabé stránky :  

Stúpajúce  prejavy agresívneho správania , znevažovanie druhých, vulgarizmy sú veľmi časté.             

V správaní detí sa prejavuje silný egocentrizmus, pri neúspechu v hre alebo inej činnosti reagujú 

podráždene alebo s plačom. Problematická je aj komunikácia medzi rodičmi  a učiteľkami pri  riešení 

výchovných problémov. 

Príčiny:  

Narušené emocionálne väzby a  celková rodinná atmosféra čiastočne ovplyvnili  citový vývin detí , čo  

sa prejavilo poruchami ich správania sa  /egoizmus, sebectvo, lenivosť ľahostajnosť a pod./ .  Jednou 

z príčin bola aj nejednotnosť vo výchovnom pôsobení učiteľky a rodiny . 

Opatrenia:  

- dôsledná spolupráca  rodiny a školy, vytvárať vzťahy založené na dôvere a partnerstve, 

- umožniť deťom vyjadriť svoj názor-  posilňovanie sebahodnotenia u detí, 

- spolupracovať s rodinou pri odstraňovaní  nevhodného správania sa u detí a v prípade    

potreby  odporučiť návštevu odborníka ,  

- dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, mravným hodnotám a prosociálnemu   

cíteniu , 

- osobitnú pozornosť venovať deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia , 

- uplatňovať reciprocitu    v interakcii učiteľ – dieťa,  

- využívať prirodzené situácie na posilnenie pozitívneho správania detí a  aktivity zamerané na 

uplatňovanie práv detí . 

               

3.) Úroveň  perceptuálno – motorického rozvoja 

 

Silné stránky:  

U detí sme rozvíjali psychomotorické kompetencie cez rôzne formy, pohybové a relaxačné cvičenia, 

pobyt vonku, vychádzky. Deti získali prirodzený návyk každodenného cvičenia, osvojili si základné 

pohybové zručnosti a dôraz sme kládli na samostatnosť pri uplatňovaní sebaobslužných návykov. 
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           Činnosti v perceptuálno - motorickej oblasti sú dynamické a spojené s pohybom. Deti majú 

veľký záujem o danú oblasť. Pohybovú  a tanečnú stránku si rozvíjalo 13 detí vo veku 5– 6 rokov 

formou krúžku. Pohybová stránka je na primeranej úrovni, niektoré deti majú stále problémy 

s koordináciou pohybov pri cvičení.  

Grafomotorické zručnosti u väčšiny 5-6 ročných detí boli na požadovanej úrovni.  

Globálne motorické kompetencie si deti rozvíjali a prezentovali v rôznych športových hrách , na 

pobyte vonku, turisticko – branných vychádzkach. 

Slabé stránky:  

U mladších detí pretrvávali rozdiely v  sebaobslužných návykoch a pri stolovaní. U starších detí bolo 

problémom  prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou. 

Príčiny:  

Nejednotné pôsobenie rodiny a školy na osvojovanie si sebaobslužných návykov detí a nedostatku 

pohybovej aktivity v rodinách. 

Opatrenia: 

- spolupracovať s rodinou pri jednotnom pôsobení  na dieťa v oblasti sebaobslužných  

návykov , 

- rozvíjať pohybovú aktivitu využívaním dostatočného telocvičného náradia a náčinia v MŠ, 

- dostatočne motivovať a zatraktívňovať cvičenia pre deti . 

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  

 propagácia školy  

 hľadanie sponzorov  

 rozširovanie profilácie školy  

 predpokladaný nárast demografického vývoja  

 príležitosťou je aj ŠkVP vytvorený podľa 

vlastných špecifík a podmienok  

 dopĺňanie vybavenia školy 

 zapájanie sa do projektov  

  zapájanie do života MŠ rodičovskú 

verejnosť 

 

 zhoršovanie sociálneho zázemia rodín  

 vyhorenie učiteliek  

 neobjektívnosť niektorých rodičov 

 zvyšovanie administratívy vyplývajúcej z 

platnej legislatívy pre pedagógov a riaditeľa 

školy 
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Ďalšie informácie o škole :  

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

 

 

V šk. roku 2014/2015 psychohygienické podmienky boli dodržané 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. 

Aktívna a pasívna stránka činností bola vyvážená, zohľadňovali sme pohybové potreby detí 

dostatočnými telovýchovnými aktivitami striedané s relaxáciou a pobytom vonku. Pravidelnosť v 

podávaní stravy a pitného režimu bola zabezpečená. Hygienické podmienky v MŠ sú na požadovanej 

úrovni. Snažíme sa o estetiku prostredia, kladné medziľudské vzťahy medzi zamestnancami MŠ a 

rodičmi. 

 

Voľnočasové aktivity školy  

(  § 2 ods.  2 písm. b) 

V súlade s legislatívou  boli na škole v šk. roku 2014/2015  vytvorené možnosti pre výber záujmových 

činností: 

 ZUŠ v Bojniciach sa vyučovala rytmicko -   tanečná príprava, ktorú navštevovalo 21 detí vo 

veku od 4-6 rokov, 

 Škola Tanyus – výučba anglického jazyka – navštevovalo 24 detí. 

 

 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. 

 

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. d) 
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Podľa vyhlášky 9/2006   

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 

- vzájomné návštevy,  

- spoločné podujatia -  Šarkaniáda,  Deň rodiny, slávnostná akadémia pri príležitosti 25. 

Výročia MŠ a ZŠ 

 

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 p. Kovalíkovou Slávkou- trénerka plávania 

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

v plaveckom bazéne v nemocnici  Bojniciach . 

 

Spolupráca s logopédom,  

 Mgr. Drnajová Miroslava,  vykonávala logopedickú starostlivosť  v priestoroch materskej školy 2x 

mesačne. Najskôr uskutočnila  depistáž - diagnostiku výslovnosti jednotlivých hlások u detí a potom 

sa deťom  s nesprávnou výslovnosťou odborne venovala. 
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Spolupráca so psychológom 

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

v Prievidzi   uskutočnila testy školskej zrelosti, ktoré vyhodnotila a konzultovala  s triednymi 

učiteľkami a rodičmi . 

                   

 

 

 

V Kanianke 09.10.2015                                              Vypracovala   Mgr. Marieta Bielická 

                                                                                                               Riaditeľka MŠ 
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Rada školy pri materskej škole Kanianka 

 

Rada školy pri materskej škole Kanianka odporúča zriaďovateľovi  schváliť Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, ktorú vypracovala 

Marieta Bielická, riediteľka MŠ. 

 

 

 

 

 Meno a priezvisko Podpis 

1. Bc. Jana Huličiaková  

2. Jana Čierna  

3. Elena Debnárová  

4.  Martina  Buznová  

5. Mgr. Viera Pekárová  

6. Dáša Hujová  

7. Ing. Katarína Šimová  

8. Ing. Martina  Komošová, Phd.  

9. Ľuba Vidová  

10. Lucia Štancelová  

11. Mgr. Jana Stančeková  

 

 

 

 

V Kanianke 14.10.2015 
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Pri plnení cieľov koncepčného zámeru školy sme vo výchovno vzdelávacom  

procese venovali pozornosťvyužívaniu nových inovačných metód. Pokračovali sme 

v plnení cieľov ŠKVP „ Kľukatá cesta objavov“ , ktoré nám vyplývajú zo ŠVP  

ISCED – 0 / predprimárne vzdelávanie/ . Obsah a špecifické ciele v tematických  

okruhoch sme si pretransformovali do výchovno-vyučovacích cieľov, ktoré sme 

plnili kurikulárnymi projektmi. Dĺžka ich trvania závisela od náročnosti zvolenej 

témy, zväčša však jeden až dva týždne. Vzdelávacie štandardy sme si rozpracovali 

do obsahových celkov a tie ďalej do týždenných kurikulárnych projektov. Počas 

dní sme vytvorili priestor pre priaznivú sociálnu klímu, podmienky pre rozvoj 

kognitívnych a nonkognitívnych funkcií, na základe vzájomnej dôvery a cez hry 

sme deti oboznamovali so základnými právami dieťaťa. 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. Vo VVČ 

sme využívali individuálne, skupinové, hromadné formy práce a metódy výchovno- 

vzdelávacie - slovné, názorné, praktické, výchovné- stimulačné a inhibičné ,  
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vzdelávacie- slovné, praktické, logické, využitie hry, čítanie . Využívali sme 

dostupnú literatúru pre predprimárne vzdelávanie . V praktických činnostiach sme 

využívali rozmanitú literatúru a tonajmä :  

ISCED-0-predprimárne vzdelávanie, Predškolská výchova, Problematika cieľa v 

počiatočnej edukácií, Digitálne technológie-prostredie a prostriedky podporujúce  

osobnostný rozvoj dieťaťa, Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole. 

Často sme využívali i námety z internetu a CD a DVD nosičov.  

 

V záujme osobnostného rozvoja detí sme komunikovali s rodičmi a motivovali ich 

k vzájomnej spolupráci Asertívnym prístupom k rodičom sme vytvárali atmosféru 

dôvery a z tejto pozíciesme poskytovali odborné rady, ktoré rodičia prijímali s 

pocitom dosiahnutia cieľa, na ktorom nám záleží spoločne v záujme rozvoja ich 

dieťaťa. Organizovaním spoločných športovo – zábavných popoludní , spoločných 

aktivít s deťmi, prezentovaním dosiahnutých výsledkov sa prehlbovala dôvera rodi 

čov k učiteľkám. Ponúkaním zaujímavých aktivít sme zvyšovali záujem rodič 
ov o život detí v materskej škole a ich dosiahnuté výsledky. Rodičia riešili 

problémy svojich detí priamo so svojimi učiteľkami . V triedach mladších detí sa 

rodičia zaujímali najmä o adaptáciu, správanie sa detí v kolektíve, úroveň 

samostatnosti pri sebaobslužných prácach .V triedach 5 – 6 ročných detí sa 

problémy týkali hlavne sústredenosti, pozornosti , rešpektovania pokynov 

dospelých a pripravenosti dieťaťa na vstup do ZŠ. V spolupráci s ostatnou  

komunitou sme prehlbovali a rozširovali nielen vedomosti a skúsenosti d 
 

 


