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Úvod 

V koncepčnom zámere rozvoja školy vychádzam z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných 

dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva. Sú to projekty Milénium a Národný  

program vzdelávania. Tieto dokumenty sú zamerané na rozvoj a zmeny nielen vo výchovno- 

vzdelávacom procese, ale aj na zmenu v ekonomickom zabezpečení škôl, v ďalšom 

vzdelávaní a kariérnom postupe pedagogických zamestnancov. V uvedených dokumentoch sa  

predpokladá úplná transformácia školstva, celková zmena filozofie výchovy a vzdelávania.  

V materskej škole, podobne ako na iných stupňoch škôl, je stále aktuálna potreba 

uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania. Naplnenie uvedených princípov 

predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred 

pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Ideálom výchovy a vzdelávania je 

dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, aktívny a šťastný človek. 

 

Vychádzajúc z uvedeného predkladám nasledovnú koncepciu rozvoja školy.  

 

1 Situačná analýza školy  

 

1.1 Charakteristika materskej školy  

 

Materská škola  v Kanianke je štátnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Jej  

zriaďovateľom je Obec Kanianka. V súčasnosti má 5 tried s počtom detí 115. Škola je 

situovaná v peknom horskom prostredí .  

Počet pedagogických zamestnancov je 10 vrátane riaditeľky. Všetky pedagogické 

pracovníčky spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  

Prevádzku školy zabezpečuje 8 prevádzkových zamestnancov  

-školníčka,  3 upratovačky, vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka a 1 pomocná sila 

v kuchyni. Škola je v prevádzke od 1.9.1991.   

Materská škola v Kanianke poskytuje  celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku  od 

dvoch do šiestich rokov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. 

Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi osobitosťami detí. Pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho 

programu „ Čo šumí strom“ , vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 

0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom  programe sú rozpracované ciele 

predprimárneho vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

 

 

1.2  Priestorové podmienky  

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

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

Školský dvor je rozdelený na 2 časti: 

1. časť – asfaltová plocha- je sprístupnená aj pre verejnosť. 

2. časť – preliezky a pieskovisko – je využívaná na edukačnú a oddychovú činnosť       

pre deti navštevujúce materskú školu. 

Interiér školy je čistý a v plnej miere vyhovuje pobytu a životu detí v MŠ a podporuje plnenie  

edukačných cieľov. Školský exteriér je upravený a udržiavaný.  

 

Materská škola  v roku 2010 prešla rekonštrukciou , boli vymenené všetky okná za plastové. 

Budova bola zateplená  s novou omietkou, ktorá je farebne prispôsobená pre dieťa. V rámci 



rekonštrukcie boli obnovené umyvárky detí, vymenená sanita, obklady, 

dlažba, zrekonštruované sprchy pre deti a vymaľovanie všetkých 5 tried. 

V kuchyni v roku 2013 boli  vymenené niektoré nefunkčné zariadenia - chladnička, 

mraznička, elektrická stolica, konvektomat.  

 

 

2 SWOT analýza školy  

 
Ak chceme , aby sa v materskej škole uskutočnili pozitívne zmeny , musia sa zistené možnosti a riziká 

preformulovať na  problém – ciele, lebo základným predpokladom problému je jeho identifikácia, 

správna formulácia a možnosti riešenia. 

Analýza  je zameraná na konkretizáciu (špecifikáciu)  silných a slabých stránok materskej školy. 

 

Silné stránky školy  Slabé stránky školy 

 kvalifikovanosť učiteliek  

 imidž a dobré meno školy  

 dostatok detí a dobrá dochádzka  

 kvalitný nepedagogický personál  

 samostatná jedáleň-pohoda pri stolovaní  

 dobrá spolupráca a komunikácia s 

rodinou  

 vyhovujúca vybavenosť učebnými 

pomôckami  a knižnice  

  dobrá spolupráca so ZŠ, centrum 

psychologicko-pedagogického 

poradenstva a prevencie 

 interiér a exteriér školy,   

 dobré pracovné prostredie  školy    

 jasné koncepčné ciele  

 dopravné ihrisko  

 nízke náklady rodičov na prevádzku MŠ 

 dobré financovanie zo strany obce 

 

 tvorba  projektov  

 stagnujúce ďalšie vzdelávanie učiteliek  

 zlé sociálne zázemie niektorých rodín  

  finančné zdroje na ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov sú 

limitované  

Príležitosti Ohrozenia  

 prezentácia školy prostredníctvom 

interných projektov školy  

 hľadanie sponzorov  

 rozširovanie profilácie školy  

 príležitosťou je aj ŠkVP vytvorený podľa 

vlastných špecifík a podmienok  

 ponuka vzdelávacích podujatí MPC  

 aplikácia interaktívnych vyučovacích 

metód 

 neobjektívnosť niektorých rodičov  

 zhoršovanie sociálneho zázemia rodín  

 zvyšovanie počtu detí v triedach  

 strata motivácie učiteliek 

 demografický vývoj 

 nezamestnanosť rodičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 Kam sa chceme dostať 

 
Prioritou má byť uznávanie a zdôrazňovanie hodnoty človeka ako osobnosti, jeho práv 

na slobodu, šťastie, rozvoj a uplatnenie jeho síl a schopností. Napriek tomu, nebudeme  

zabúdať učiť detí k povinnostiam a viesť ich k dodržiavaniu pravidiel. 

Nad problematikou  budúcnosti materskej školy na obdobie rokov 2014 - 2019 sa 

zamýšľam cez 5 dimenzií : 

 dimenzia  zákazníka - rodič  

 dimenzia  koncepčná a legislatívna 

 dimenzia obsahová  

 dimenzia  profesionálna   

 dimenzia  ekonomická 
 

Dimenzia zákazníka- rodič 

 

 Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na 

všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa 

na povinnú školskú dochádzku. Materská škola, ale nemôže nahradiť rodinnú výchovu môže 

len stavať na základoch, ktoré si dieťa prinesie z rodiny. Vytvárajú sa základné systémy 

hodnôt a dôležitý je  vývin  morálky a sebauvedomovania. Vstup dieťaťa do materskej  školy 

znamená aj vstup do spoločnosti a do verejného života. Preto materská škola utvára základy 

sociálneho správania, na ktorých  jedinec stavia celých život. Rodičia očakávajú od MŠ 

celodennú starostlivosť spojenú so zabezpečovaním základných životných potrieb- jedenie, 

umývanie, ale nepripisujú dôležitosť  vzdelávaniu, ktoré predovšetkým zabezpečuje materská 

škola. V tomto smere je potrebné nájsť kompromis rodič- škola aj škola- rodič, ktorý budeme 

spoločne riešiť vzájomnou pomocou  a spoluprácou. 

 

 

Dimenzia koncepčno- legislatívna 

 

V návrhu  koncepcie na obdobie 5 rokov vychádzam z dôležitých prijatých 

dokumentov. 

Jedným z dokumentov  je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 

2012-2016. 

Vláda bude rozvíjať ucelenú vzdelávaciu sústavu, ktorá zahŕňa prechod od 

predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie. Bude podporovať rozvoj vzdelávania s 

jeho priamym previazaním s praxou, s dôrazom  na spoločenskú a technologickú 

modernizáciu spoločnosti. Vláda  vytvorí podmienky na posilnenie vzdelávania 

s prírodovedným a technickým zameraním. 

Uvádzam  platnú legislatívu, ktorá   ovplyvnila  zmeny v oblasti predškolskej výchovy a preto 

je ich potrebné realizovať v praxi: 

 Koncepcia predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej 

školy – predškolská výchova je bezplatná pre deti 5-ročné, ktoré majú rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky.  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Povinn%C3%A1_%C5%A1kolsk%C3%A1_doch%C3%A1dzka&action=edit&redlink=1


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

a doplnení niektorých zákonov. Najdôležitejšie a zároveň zaväzujúce pre materské 

školy je, že sa stali súčasťou sústavy škôl.  

 Zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Vyhláška 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole  

 Zmena: 308/2009 Z. z.  

Tieto zákony a vyhláška sú záväzné pre materskú školu, čím je zabezpečovaný 

efektívnejší výchovno-vzdelávací proces. 

 

 

Dimenzia obsahová  

 

Od roku 2014 nastáva  zmena  pre materské školy  v tom, že  sa zavádza do praxe inovovaný 

štátny vzdelávací program . Hoci sa vo vzdelávacom procese podľa neho začne postupovať až 

od   1. septembra 2015  s obsahom sa  budeme oboznamovať  a tak mať dostatočný priestor na 

prípravu nového školského vzdelávacieho programu. 

V Školskom vzdelávacom programe sa na základe profesionálnej dimenzie môžeme 

podľa môjho návrhu profilovať na: 

 elementárnu počítačovú gramotnosť 5-6 ročných detí, 

 oboznamovanie sa s cudzím jazykom na elementárnej úrovni,  

 logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

 hudobno-pohybovú  prípravu detí  predškolského veku, 

 rešpektovaní sebauvedomovania a sebahodnotenia dieťaťa. 

 

Dimenzia profesionálna 

 

Pod profesionálnou dimenziou mám na mysli učiteľa profesionála.  Na základe plánu 

vzdelávania pedagógov bude všetkým učiteľom ponúknuté v spolupráci zriaďovateľom 

absolvovanie vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý vychádza z profilácie 

a potrieb školy. V realizácii programu logopedickej starostlivosti bude pracovať interný 

logopéd z CPPPaP – bezplatná služba pre rodičov. 

Dimenzia ekonomická 

 

V poslednej dimenzii ekonomickej je veľmi dôležité financovanie materskej školy zo 

strany zriaďovateľa. Problém vo financovaní materských škôl zriadených obcou je v tom, že 

výška finančných prostriedkov podľa stanovených koeficientov na dieťa v materskej škole  je 

účelovo viazaná, takže je v kompetencii obce  rozhodnutie, v akej výške bude alebo nebude 

financovať materskú školu. Preto je dôležitá komunikácia riaditeľka a zriaďovateľ, aby 

spoločne našli správnu cestu a primerané využívanie finančných prostriedkov na kvalitné 

zabezpečenie predprimárneho  vzdelávania.  

Interiér a exteriér materskej školy chcem aj naďalej v spolupráci s kolektívom, rodičmi, 

Obecným úradom v Kanianke , Radou školy, sponzormi  postupne upravovať a prispôsobovať 

deťom. Vytvárať esteticky zladené, harmonické, pre deti príťažlivé prostredie s dôrazom na 

dodržiavanie zdravotného, hygienického a  bezpečnostného hľadiska. 



Finančné prostriedky chcem naďalej využívať na neustále skvalitňovanie edukačného procesu 

vybavením modernými edukačnými pomôckami. 

Dlhodobé ciele rozvoja školy pre roky  2014- 2019 

1 V oblasti edukačného procesu 

 

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou 

prírodovedného vzdelávania - spôsob efektívnej zmeny koncepcie predprimárneho 

prírodovedného vzdelávania  ( experimentovanie a bádanie  detí  - deti si budú môcť 

na jednoduchých pokusoch a bádaniach overiť prírodné úkazy a pod. ).  

           2x turistická vychádzka      

 

 

 

 

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

smerujúce k prevencii obezity detí. 

            

 

 

 

3. Rozvíjať informačné kompetencie detí v predprimárnom vzdelávaní s implementáciou 

inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných 

technológií. 

 

4. Edukačný proces orientovať na podnecovanie komunikačných a jazykových 

spôsobilostí v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a 

metód v edukačnej realite. 

 

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

Dohovoru o právach dieťaťa, uplatňovať prosociálny výchovný štýl. ( Práva dieťaťa 

sú veľmi dôležité, treba ich zo strany dospelých rešpektovať, ale na druhej strane je 

potrebné viesť deti k povinnostiam a hodnotám) . 

 

2 V materiálno- technickej oblasti 

 

1. V spolupráci so zriaďovateľom výmena podlahových krytín  na schodiskách 

a chodbách v budove materskej školy .  

 

2. V rámci úspory energií – postupná výmena svietidiel za nízkoenergetické. 

       

3. Výmena svietidiel na chodbách  za svietidlá so senzorom pohybu. 

 

4. Využívaním finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom dopĺňať didaktické 

pomôcky a  pokračovať vo výmene zariadenia interiéru školy. 

 



5. V spolupráci so zriaďovateľom  zabezpečiť rekonštrukciu kotolne. 

 

6. V kuchyni výmena pracovného vybavenia ( stoly, drezy) za nerezové. 

 

7. Na školskom dvore v časti pre verejnosť doplniť  lavičky pre deti a dospelých. 

 

8. Zakúpenie detských dopravných prostriedkov ( kolobežky, detské odrážatká, detské  

bicykle). 

3 Organizácia a riadenie 

 

1.  Vypracovať   inovovaný   školský  vzdelávací  program  na základe nového Štátneho 

vzdelávacieho programu s platnosťou od roku 2015 podľa profilácie školy a potrieb 

obce. 

 

2. Skvalitniť podmienky výchovy a vzdelávania, realizovať netradičné aktivity v 

spolupráci s rodinou a systematicky rozvíjať praktickú aplikáciu osvojených 

vedomostí a zručností najmä detí. 

 

3.  Rozvíjať partnerské vzťahy s inými materskými školami. 

 

4. Stabilizácia kádrov – zamestnancov materskej školy . 

 

       4  Image školy 

 

1. Prezentovať školu formou spoločných podujatí s rodičmi a obcou. 

 

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

v okolí. 

 

3. Prezentovať školu prostredníctvom kultúrnych programov pre  rodičov a verejnosť 

v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom. 

 

 4. Rozvíjať spoluprácu v rámci krúžkovej činnosti so ZUŠ Bojnice, nielen v oblasti 

pohybovej prípravy, ale aj  výtvarnej a dramatickej. 
 

Podrobnejšie budú úlohy rozpracované v Ročných plánoch práce školy na jednotlivé školské 

roky, prenesené do výchovno-vzdelávacej práce a práce metodických orgánov.  

 

ZÁVER 

Pri spracovaní koncepcie rozvoja som sa snažila nájsť vhodné metódy práce na 

dosiahnutie takej pracovnej atmosféry, ktorá bude podporovať  samostatnú a tvorivú prácu 

všetkých zamestnancov MŠ. Kooperáciou chcem rozvíjať a zdokonaľovať  pozitívne 

pracovné vzťahy  a osobnostný a profesijný rast všetkých zamestnancov. Udržať si dobré 

meno v konkurenčnom prostredí  možno len neustálym zvyšovaním kreditu školy, čo sa bez 

ďalšieho vzdelávania zamestnancov len ťažko môže podariť.  V záujme kvalitnej edukácie 



detí predškolského veku potrebujeme do praxe včleniť to najlepšie, čo nám ponúka 

pedagogika a jej príbuzné vedy.  

To najlepšie môžeme vybrať a realizovať vtedy, ak máme dostatok poznatkov, 

 vytvorené vhodné podmienky a pozitívne medziľudské vzťahy.  

 

 

 

PREZENTÁCIA  RIADIACEJ PRÁCE ZA  ROKY 2009-2014 

               CIEĽ    Prínos pre materskú školu 

V rámci projektu „Revitalizácia materskej školy“, 

bola zrekonštruovaná  materská škola 

zriaďovateľom z Eurofondov nasledovne: 

-výmena okien za plastové v celej budove 

-zateplenie budovy  s novou omietkou   

-rekonštrukcia časti interiéru MŠ -  umyvárky detí 

a WC detí, toalety personálu. Bola vymenená 

sanita, obklady, dlažba a zrekonštruované  sprchy 

pre deti.  Projekt bol realizovaný  od apríla 2010  

do septembra 2010.   

 

Ekonomický prínos a úspora za energie, 

skvalitnenie prostredia  

 

 

 

Maľovanie a hygienické nátery 

Po stavebných prácach a úpravách bolo potrebné 

v piatich triedach vykonať maliarske práce 

a hygienické nátery, ktoré riaditeľka MŠ 

zabezpečila a vykonala s rodinným 

príslušníkom(manžel). Farby a maliarske potreby 

boli získané sponzorsky. 

 

Zabezpečenie požadovanej pohody v zmysle 

hygienických  požiadaviek 

 

V rámci projektu materská škola získala notebook 

a dataprojektor. 

Modernizácia výučby s možnosťou využitia 

interaktívnej formy vzdelávania 

Výmena detského nábytku v umyvárni detí vo 

všetkých piatich triedach 

Zmodernizované prostredie umyvárni detí za 

hygienické a ekologicky vyhovujúce 

Výmena detského nábytku v šatniach detí  vo 

všetkých piatich triedach 

Výmena nevyhovujúceho zariadenia za 

ekologický vyhovujúce – rešpektujúci 

požiadavky detí – ľahšia dostupnosť do skriniek 

Dokúpenie detských stoličiek do 1.,2., 3. Triedy  

75 kusov  

 

Postupná výmena nevyhovujúceho zariadenia- 

revitalizácia učebného a sociálneho prostredia 

Zakúpenie 3 ks – lavičiek na školský dvor 

z finančných prostriedkov Rodičovského 

združenia 

Skvalitnenie prostredia na pohyb a oddych  

Zakúpenie kobercov do všetkých piatich tried 

o rozmeroch 4x16 m 

Zlepšenie estetickej a hygienickej stránky –

zdravotné hľadisko   

Detské dopravné ihrisko – vybudovanie, 

vyznačenie ciest pre deti v areáli dvora v MŠ- 

realizovala firma špecializovaná na dopravné 

značenie. 

Skvalitnenie edukačného procesu v oblasti 

dopravnej výchovy. Cieľom je  pripraviť deti na 

budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej 

premávke v súlade s etickými princípmi, 

v praktických situáciách uplatňovať zásady 

bezpečného správania 

 

Detská knižnica – každoročne je pravidelné Uľahčenie a skvalitnenie edukačného procesu – 



dopĺňaná detskými knihami vo všetkých piatich 

triedach 

rozvíjanie kognitívnych kompetencii detí 

Pedagogická knižnica – bola  dopĺňaná podľa 

možností a finančných prostriedkov 

Dopĺňanie odborných vedomostí pedagógov, 

individualizácia vzdelávania 

Obnova detského pieskoviska  v spolupráci so 

zriaďovateľom – vybratie piesku, spevnenie 

spodnej plochy pieskoviska, úprava a obloženie 

múrika okolo pieskoviska  drevenými doskami, 

doplnené novým pieskom 

Skvalitnenie hygieny pieskoviska 

Zakúpenie zakrytia pieskoviska – pogumovaná 

plachta. 

Zabezpečenie pred vonkajším znečistením 

pieskoviska 

Zakúpenie interaktívnych tabuli 2ks  v hodnote    

6 600€  

Využívanie moderných informačných technológii 

v každodennej praxi 

Každoročne sa  eviduje Rodičovské združenie  na 

poukázanie  2% z daní  pre materskú školu 

Získavanie financií z iných zdrojov 

Vybavenie kuchyne v roku 2013 

- konvektomat   

- profesinálna umyvačka riadu  

- elektrická stolica na varenie  

- nerezový dres 

- mraznička 400l     

- chladnička 250 l    = v celkovej hodnote 8 500€ 

 

Splnenie potrieb profesionálnej gastrotechniky, 

skvalitnenie výroby jedál a školského stravovania 

detí  

 

Modernizácia osvetlenia v kuchyni v hodnote 

1100€ 

Zlepšenie kvality pracovného prostredia 

Zabezpečenie BOZP – protipožiarne dvere  

a zabezpečenie priestorov v MŠ v roku 2013 

v celkovej hodnote 4 500€  

Zabezpečenie  zdravia osôb a ochrany na majetku 

v prípade požiaru 

Spolupráca so ZUŠ Bojnice-  prípravné oddelenie 

pohybovej a rytmickej prípravy detí 

Skvalitnenie somatických a expresívnych 

schopností detí 

Zakúpenie nábytku  do triedy v spolupráci 

s Rodičovským združením v hodnote 1100€ 

Výmena nevyhovujúceho zariadenia za  

vyhovujúce, skvalitnenie  priestoru pre edukačnú 

činnosť, hry a pracovné aktivity detí 

 

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže vyhlásenou 

spoločnosťou Porfix a,s.,  Zemianske Kostoľany. 

Umiestnenie  na 1. mieste  s finančnou odmenou 

pre materskú školu 500€ 

 

Získanie finančných prostriedkov ,využité pre 

deti na exkurzie a výlety - rozvoj poznávacích 

a kognitívnych kompetencií detí 

 Montáž meračov spotreby tepla na radiátory 

v celej budove MŠ v hodnote 1 500€ 

Kontrola spotreby tepla, ekonomická úspora 

Obnovená fasáda kotolne  Estetické prostredie  

Vysadenie 50ks stromčekov – tuji pri plote 

v spolupráci s rodičovským združením. 

Estetické a ekologické prostredie 

Zriadená telocvičňa  v spolupráci s Karate 

klubom  

 

Nainštalovanie kamerového systému  Ochrana a zabezpečenie majetku obce 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho Šetrenie energiami, ekonomická úspora 



systému 

 

 

 

PREZENTÁCIA  RIADIACEJ PRÁCE V ROKOCH 2004-2009 

                                        Výsledky                           Prínos pre materskú školu 

Odstránenie  nedostatkov v dokumentácii 

školy- inventár, 

pedagogická dokumentácia 

Kvalita a prehľadnosť 

V spolupráci so zriaďovateľom vymaľovanie 

interiéru školy 

 

Vytvorenie estetického a hygienického 

prostredia 

V spolupráci so zriaďovateľom prestavba 

školského dvora 

Výmena nevyhovujúceho zariadenia za 

ekologický vyhovujúce, skvalitnenie 

pohybových kompetencií detí 

Zakúpenie výpočtovej techniky do všetkých 

tried 

 

Skvalitnenie edukačného procesu, 

zefektívnenie vedenia dokumentácie školy 

Zakúpenie detských lehátok do 3. triedy 

 

Postupná výmena nevyhovujúceho zariadenie 

Zakúpenie nových kobercov do všetkých 

tried  

 

Vytvorenie estetického a hygienického 

prostredia 

Zakúpenie didaktických pomôcok  pre 

činnosť s deťmi 

Skvalitnenie edukačného procesu 

Zavedenie internetu 

 

Zvýšenie efektivity práce vedúceho 

zamestnanca 

Zakúpenie  detských stolov  

 

Výmena nevyhovujúceho zariadenia za 

ekologický vyhovujúce 

Zavedenie výučby cudzieho jazyka- anglický 

 

Skvalitnenie edukačného procesu 

Vytvorenie spolupráce so ZUŠ Bojnice-  

prípravné oddelenie pohybovej a rytmickej 

prípravy detí 

Skvalitnenie   somatických a expresívnych 

schopností detí 

V spolupráci so zriaďovateľom oprava 

strechy  

 

Skvalitnenie interiéru školy 

Zakúpenie antistatických žalúzií 

 

Vytvorenie estetického a hygienického 

prostredia 

Nadviazanie spolupráce s miestnym 

kultúrnym strediskom 

 

Zviditeľňovanie školy na verejnosti 

Vytvorenie web stránky materskej školy 

dostupná na stránke obec Kanianka 

 Okamžitá  dostupnosť a uľahčenie prístupu 

k informáciám rodičom a verejnosti 



Zaevidovanie Rodičovského združenia  na 

poukázanie  2% z daní  pre materskú školu 

Získavanie financií z iných zdrojov 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


