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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; 

 Informácií o činnosti Rady školy. 

 Ďalšie podklady – správa o hospodárení rodičovského príspevku za šk. rok 2016/2017 

 Ďalšie podklady: 

       Školský vzdelávací program  

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

 

1. Názov školy: Materská škola Kanianka 

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

972 17 Kanianka 

3. Tel. Číslo:    0908 758 050 

4. E -mailová adresa ms@kanianka.sk 

5. Zriaďovateľ Obec Kanianka    

    Starosta obce Ing. Ivor Husár 

 6.Vedúci zamestnanci školy Mgr. Marieta Bielická - riaditeľka 

Mária Martečíková- vedúca školskej jedálne 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  (§ 2 ods.1  písm. a) bod 7 ) 

 

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

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

Funkčné obdobie  rady školy vstúpilo do platnosti  dňom 07.09.2016 na obdobie 4 rokov. Od septembra 

2016 nastala zmena členov rady školy za nepedagogických zamestnancov p. Mária Pősová nahradila      

p. Elenu Debnárovú a za rodičov bola zvolená  Mgr. Dana Fajerová, ktorá nahradila Mgr. Vieru 

Pekárovú. 

Členovia rady školy za šk. rok 2016/2017 

P.č. Meno a priezvisko  Funkcia Delegovaný za 

1. Bc. Jana Huličiaková predseda pedagogický zamestnanec 

2.          Jana Čierna člen pedagogický zamestnanec 

3. Mária Pősová člen nepedagogický zamestnanec 

4. Ing. Martina  Buznová člen rodič 

5. Mgr. Dana Fajerová člen rodič 

6. Ing. Martina Komošová, Phd. člen rodič 

7. Ing. Katarína Šimová člen rodič 

8. Vidová Ľubica člen za zriaďovateľa 

9. Dáša Hujová člen za zriaďovateľa 

10. Ing. Lucia Pernišová člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Jana Stančeková člen za zriaďovateľa 
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Rada školy 

 

plní úlohu poradného organu školy. Systém stretnutí funguje podľa plánu zasadnutí, alebo potrieb 

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

na školský rok 2016/2017, s ktorým sa členovia oboznámili na zasadnutí 11.10.2016 a jednohlasne ho 

schválili. 

Obsah rokovania zasadnutia:  

1. zasadnutie  13.10. 2016 

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

školský rok 2015/2016, 

- Činnosť materskej školy a organizácia podujatí na školský rok 2016/2017, 

- Zhodnotenie koncepčného zámeru školy, 

- Prehliadka areálu materskej školy. 

 

2. zasadnutie   27.06. 2016 

      -    Sprava o hospodárení a použití  finančných prostriedkov,  

      -    Správa o zápise detí na  školský rok 2017/ 2018, 

      -    Správa  o vykonaní Inventarizácie za rok 2016, 

      -    Správa o činnosti materskej školy  . 

 

Pedagogická rada  
 

je poradným orgánom riaditeľa MŠ, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Počas školského 

roka 2016/17 sa pedagogická rada  schádzala pravidelne podľa plánu a potreby.  

Predmetom zasadnutí bolo:  

- vedenie pedagogickej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy,  

- diskusie o zmenách legislatívy a koncepcie, resp. štruktúry kurikulárneho dokumentu ŠVP pre    

materské školy a jeho dôsledkoch pre prax,  

- realizácia nového Školského vzdelávacieho programu,  

- proces plánovania a aplikácie edukačnej činnosti, 

- riešenie špecifických problémov zabezpečovania a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu ,  

- priebežné prehodnocovanie školskej spôsobilosti predškolákov,  

- stratégiu školy, hodnoty, vízie a ciele – prenos a uplatňovanie v podmienkach školy, 

- sprostredkovanie informácií a pokynov od zriaďovateľa, metodikov a iných poradných orgánov. 

 

Metodické združenie  
 

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

poverená Bc. Adriana Švecová. Počas roka sa združenie zišlo štyrikrát.  

Na zasadnutiach sme riešili nasledovnú problematiku: 

- plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,  

- výmena skúsenosti z pedagogickej práce  učiteliek, 

- využívanie digitálnych technológii v pedagogickej činnosti, 

-  štúdium nových metodík k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre 

materské školy , 

- odborná diskusia k novým metodikám, 

- vypracovanie odborných metodických materiálov k pedagogickej činnosti pre 

materskú školu. 
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Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 ( § 2 ods.1 písm. b) 

 

 TRIEDA

      

VEK. 

ZLOŽ. 

POČET DETÍ   

Stav k 

15.9.2016  

POČET DETÍ  

Stav k 31.8. 

2017 

 

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

1. 1.trieda     5 - 7 ročné 25             24 15           2  

2. 2.trieda     4 - 5 ročné  22             20   

3. 3.trieda      3- 4 ročné 17             18          

4. 4.trieda    5- 7 ročné           25             25 13           4 

5. 5.trieda  3 - 4 ročné 17             18 

 

       

SPOLU        5    106           105 28          6 

Poznámka v 2.triede 1 dieťa diagnostický pobyt 

 

 

Trieda Vekové zloženie Triedna učiteľka Učiteľka 

1. trieda 5 - 7 ročné deti Adriana Švecová, Bc. Dominika Pernišová  /Píšová/ 

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

3. trieda 3 – 4 ročné deti Katarína Kocmálová Iveta Ištóková 

4. trieda 5 – 7 ročné deti  Mária Vážanová Martina Kováčová, Bc. 

5. trieda 3 – 4 ročné deti Jana Huličiaková, Bc. Jana Talianová 

 

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

 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu 105 detí, ktoré boli zaradené podľa 

vekových skupín do 5 tried. 

  Nástup do 1.ročníka ZŠ v šk. r. 2015/2016         36                                

  Počet zapísaných detí k 15. 9. 2015              105   +  1 dieťa diagnostický pobyt                                 

  Počet detí s prerušenou dochádzkou                     6                             

  Celkový počet detí na  šk. rok.2016/2017         105                                         
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Zoznam  uplatňovaných učebných plánov  ( §2 ods.1 pís. f) 

 

Veková kategória Vzdelávací program 

3 - 7 ročné deti Školský vzdelávací program: 

 

Čo šumí strom – zameraný na : 

Dieťa, príroda, zdravie je  environmentálny program prostredníctvom, 

ktorého skvalitňujeme environmentálnu výchovu a vytvárame vhodné 

podmienky k zdravému spôsobu života.  Utvárame správne postoje 

a správanie detí k životnému prostrediu. 

 

 

Hýbeme sa cvičíme, zdravý pohyb robíme je rozvinúť zdravú a zvedavú 

osobnosť dieťaťa. Pestovať u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu, aby sa 

aktívny pohyb stal pre ne nenahraditeľnou súčasťou ich zdravého životného 

štýlu. 

 

 

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 Poznámka 

Pedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní 

začínajúci  

samostatní 

s prvou atestáciou  

s druhou atestáciou 

na MD 

10 

10 

0 

10 

1 

0 

0 

 

Prevádzkoví zamestnanci MŠ 4  
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Zamestnanci ŠJ 

Vedúca ŠJ  

 hlavná kuchárka  

 kuchárka   

 pomocná kuchárka 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 18  

 

Pracovný pomer: 

V školskom roku 2016/2017 bolo v pracovnom pomere 10 pedagogických zamestnancov na dobu 

neurčitú. 

Učiteľky materskej školy spĺňajú požiadavku odbornej kvalifikácie : 

 stredné  odborné vzdelanie s maturitou = 6 

 1 . stupeň vysokej školy  = 3  

 2. stupeň vysokej školy =   1  

Od 21.2.2017 dlhodobá PN  Bc. Martiny Kováčovej bez náhradnej zastupujúcej učiteľky. 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2016/2017  

 ( §2 ods.1 písm.h) 

 

 

Názov vzdelávania 

 

    Forma 

vzdelávania   Forma 

ukončenia 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

 
pokračuje ukončilo  

 

Prvá  atestačná 

skúška  

 Prípravné   

atestačné 

vzdelávanie 

Skúška 

a vydané 

osvedčenie 

o prvej 

atestácií  

1 - 1 

 

 Vzdelávací seminár 

 Hravo a tvorivo   

 

seminár 
 

 

1 
  

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na 

získanie druhej 

atestácie 

 

aktualizačné 
Osvedčenie 

o ukončení 
1             1 
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Učiteľky v rámci samoštúdia preštudovali viaceré odborné publikácie:  

- odborný časopis Predškolská výchova,   

- metodické materiály, vyhlášky, smernice, Pedagogicko-organizačné pokyny  na 

školský rok 2016/2017,  

- Zákon NR SR o výchove a vzdelávaní č. 245 / 2008 Z. z., 

- Zákon NR SR o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317 / 

2009 Z. z. , 

- Odborná metodická príručka pre didaktickú prax v materských školách s možnosťou 

využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód - Škôlka hrou , 

- Eva Žatková / Dušan Kostrub: Tvorivá dramatika vo výučbe, 

- Lenka Tilešová/ Daniela Valachová : Rozvoj  grafomotoriky predškolákov pomocou 

výtvarných aktivít  

-  

Návrhy opatrení k zvyšovaniu úrovne pedagogických a nepedagogických zamestnancov: 

V šk. roku 2017/2018 riaditeľka materskej školy  ukladá povinnosť v zmysle zákona 317/2009 

o pedagogických zamestnancoch absolvovať vzdelávanie : 

 na doplnenie kreditov  k vykonaniu prvej atestačnej skúške,  

 absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie  na vykonanie prvej atestácie. 

 

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

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou 

Termín  AKTIVITA  Poznámka 

09/2016 Zahájenie školského roka-v materskej škole Myška 

Miki Maus  víta deti. 

Všetky triedy 

 

09/ 2016 Adaptačný program  - novo nastúpené deti 3 ročné  3.trieda , 5. trieda 

10/2016  Turistická vychádzka  spojená s poznávaním okolia 

materskej školy a plnením úloh  

Všetky triedy  

11/2016 Hudobné predstavenie  – Simsalala – pesničkový 

program deťom  

Všetky triedy  

11/2016 Hudobné divadlo – Popolvár – spoznávanie vážnej 

hudby 

Všetky  triedy 

11/2016 Tvorivé dielne s rodičmi výroba jesenných dekorácií 

– Jesenné zdobenie  

Všetky triedy 

11/2016 Beseda s pedagógmi environmentálnej výchovy  Predškoláci  

1.trieda, 4. trieda 

12/2016 Beseda s dentálnou hygieničkou  1. trieda, 4.trieda, 

12/2016 Bábkové divadlo – Strašidielka z povaly Všetky triedy 
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12/2016 Mikuláš – Mikuláš v materskej škole  Všetky triedy 

12/2016 Vianočné  tvorenie –  vianočné besiedky pre rodičov 

s deťmi s tvorivými dielňami 

Všetky triedy 

01/2017 Zimná branná vychádzka – hry so snehom  Všetky triedy 

02/2017 Detský  karneval  v materskej škole  Všetky triedy 

03/2017 Bábkové predstavenie-   /Rybárová / Všetky triedy 

03/2017 Návšteva ZŠ Kanianka – prvé ročníky  - ukážka 

vyučovacej hodiny  

Predškoláci  

1.trieda, 4. trieda 

03/2017 Mobilné planetárium  Všetky triedy 

03/2017 Deň otvorených dverí – zápis detí do materskej 

školy 

Rodičia  

04/2017 Kúzelník - zábavný program pre deti s kúzlami Všetky triedy 

04/2017 Muzikál Palculienka  Predškoláci  

1.trieda, 4. trieda 

04/2017 Turistická vychádzka – plnenie cieľov projektu Pro 

Enviro 

3.a5. trieda 

04/2017 Bábkové divadlo – zdravá výživa Všetky triedy 

05/2017 DOPRAVÁČIK- organizovanie aktivít s dopravnou 

a zdravotnou tematikou v spolupráci s členom 

obecnej polície p. Stanislavom  Kúdelkom 

Všetky triedy  

05/2017 Deň matiek – triedne besiedky s vystúpením detí pre 

svoje mamy 

2.,3.,5. trieda 

05/2017 Bábkové divadlo Guľko Bombuľko  Všetky triedy  

05/2017 Brigáda s rodičmi- údržba areálu dvora – očistenie 

od hrdze a natretie kontajnera, pokosenie trávy na 

školskom dvore, vybratie podvalov , vysadenie  

chýbajúcich tují do záhona. 

 rodičia, zamestnanci MŠ, 

starosta obce 

06/2017 Branná vychádzka do lesa – pripravené opečené 

špekáčiky    

Všetky triedy 

06/2017 Prehliadka policajnej techniky a výcviku policajného 

psa 

Všetky triedy 

06/2017 Otvorená hodiny angličtiny- prezentácia získaných  

poznatkov z anglického jazyka deťmi pred rodičmi 

Pre rodičov deti navštevujúcich 

krúžok anglického jazyka 



S P R Á V A 

                   O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI   MATERSKEJ ŠKOLY  

KANIANKA  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017. 

 
 

11 

 

06/2017 Otvorená hodina -  tanečný krúžok- prezentácia 

pohybových schopností 

Pre rodičov deti navštevujúcich 

tanečný krúžok 

06/2017 MDD –  Cirkus  plnenie disciplín a aktivít 

pripravených na školskom dvore ,  vymieňanie  

stanovíšť- tried podľa pripraveného rozpisu 

Všetky triedy 

06/2017 Rozlúčka predškolákov – triedne besiedky 

s vystúpením detí a odovzdaním Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

1.a 4. trieda 

06/2017 ZOO – návšteva  a prehliadka bojnickej ZOO Všetky triedy 

06/2017 Účasť na Športovej olympiáde MŠ Poluvsie 1. trieda 

 

Údaje o aktivitách, do  ktorých sa škola zapojila 

10/2016 Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí z programom 

pre dôchodcov  v Penzióne Kanianka 

 2. a 4. trieda 

12/2016 Vianočný program – Vianoce starej matere 

vystúpenie detí s programom pre obec 

 2.trieda 

02/2017 Karneval pre obec Všetky triedy  

05/2017 

 

Deň rodiny-  kultúrny program –  súťaživé 

popoludnie 

2.trieda, 4. trieda, 

06/2017 Kanianske dni- vystúpenie detí  s programom pre 

občanov Kanianky 

1., 3.a 5.trieda 

  

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

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

 

Názov projektu Termín začatia realizácie 

projektu 

Termín ukončenia realizácie 

projektu  

 

Škola podporujúca zdravie  

  

1999  

 

2004 (Národný projekt bol 

ukončený, prvky z neho sme si 

ponechali)  
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Evička nám ochorela  

 

2009  

 
 

pokračuje  
 

 

Prvky metodiky Krok za krokom  

   

  2001  

 

   

pokračuje  

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou v škole              

po  roku 2000 ( §2 ods.1 písm. k) 

 

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

komplexnú inšpekciu č. 3099/2013- 2014 zo dňa 03.02.2014. Inšpekciu vykonali PhDr. Terézia 

Kúdelová a Mgr. Mária Turazová  školské inšpektorky ŠIC v Trenčíne. 

Závery zo zistenia inšpekčnej činnosti: 

Pozitívom materskej školy bolo vytvorenie podnecujúcich podmienok k predprimárnemu vzdelávaniu 

a výchove detí dobrým pedagogickým riadením. ŠkVP bol rozpracovaný na podmienky a zameranie 

školy, jeho plnenie bolo zabezpečené kvalitným realizovaním vzdelávacích a výchovných aktivít. 

Bohaté ľudové tradície regiónu, environmentálna výchova a výchova k starostlivosti o životné 

prostredie sa vhodne premietli do vzdelávacích štandardov učebných osnov, ktoré boli prehľadne 

spracované a doplnené o obsahové a výkonové štandardy vlastných vzdelávacích projektov. Pozitívom 

riadenia boli aktualizované a dobre vypracované vnútorné predpisy školy, ktoré umožňovali jej 

bezproblémový chod. Učiteľky poskytovali zákonným zástupcom detí konzultácie , spolupracovali 

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

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

a vysoká angažovanosť učiteliek  pri plnení stanovených cieľov sa významne podieľali na 

skvalitňovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ . Realizácia kontrolnej činnosti na základe zvolených 

kritérií a nástrojov zabezpečovali funkčnú kontrolu v jednotlivých oblastiach a činnostiach. 

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

predprimárneho vzdelávania. Učiteľky dôsledne realizovali  ciele výchovy a vzdelávania v súlade so 

ŠkVP. Diferencovali činnosti a z nich vyplývajúce úlohy s ohľadom na dosiahnutú úroveň rozvoja 

osobnosti detí a rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby poskytnutím dostatočného času na plnenie 

úloh a na osvojenie si správnych postupov. Psychomotorické kompetencie detí podporovali 

rozmanitými pohybovými aktivitami. Veľkú pozornosť venovali rozvíjaniu ich komunikatívnych , 

informačných a sociálnych kompetencií. K pozitívnym stránkam vyučovania a učenia sa patril 

prosociálny výchovný štýl a účelné využívanie učebných pomôcok. Na veľmi dobrej úrovni boli 

spracované a vedené záznamy z pedagogickej diagnostike detí. Rezervy sa vyskytli vo využívaní 

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

a sebahodnotiacich spôsobilosti. 

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

inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia: 

Odporúča: 

- v hospitačnej činnosti zamerať pozornosť na zrozumiteľné formulovanie cieľa na 

začiatku edukačnej aktivity k deťom (čo sa od nich očakáva, aké výsledky majú 

dosiahnuť);poskytovanie príležitostí na vytváranie a prejavovanie hodnotových , 

názorových emocionálnych a etických postojov detí a využívanie nesprávnych 

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

1. Riadenie školy -  úroveň veľmi dobrá  

2. Podmienky výchova a vzdelávania- úroveň veľmi dobrá 

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

3.1 Ciele výchovy a vzdelávania -  úroveň veľmi dobrá 

3.2 Zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.3 Rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.4 Rozvíjanie kognitívnych a učebných kompetencií detí-  úroveň veľmi dobrá 

3.5  Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií -  úroveň veľmi dobrá 

3.6  Rozvíjanie informačných kompetencií -  úroveň veľmi dobrá 

3.7  Rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií detí - úroveň veľmi dobrá 
 

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

 

Materská škola na výchovno-vzdelávaciu činnosť využívala budovu – monoblok ; časti materská 

škola,  detské jasle a hospodárska časť.  Na edukáciu využívame päť tried a jedna trieda je využívaná 

ako telocvičňa, kde svoje aktivity prevádzkuje aj Karate Klub. V prostredí materskej školy sme 

vytvárali podmienky pre celkovú pohodu detí. Naša materská škola je v súčasnej dobe modernou, 

pomerne dobre vybavenou školou, plne vyhovujúcou pre rozvoj detí predškolského veku s dôrazom na 

ich individuálne potreby.  

Interiér  školy    

V tomto školskom roku sme naďalej pokračovali vo výmene svietidiel na chodbách a schodiskách za 

svietidlá  so senzorom pohybu.   Zakúpili sme povlekové súpravy pre deti v počte 100 kusov . 

Vymaľovali sme časť schodísk a priestorov detských šatní po oprave omietky. 

Učebné pomôcky  ( ďalej UP): 

Učebný program do PC -               99,95 € 

Hračky – UP                                     673, 80 € 

UP – šnurkové kreslenie                         50, 40 € 

Pracovné listy                                                     55, 35 € 

Interaktívna tabuľa                                        2245,00 € 

Pomôcky na výtvarnú a pracovnú výchovu                               1343,74 € 

UP- hračky                              561, 60 € 

UP- hračky                                             8, 88 € 

Tandemové doštičky –zábavné vzdelávanie                                231, 83 € 

Zábavné učenie                              357, 77 € 

Učebné pomôcky – hracia kniha                                                 128, 16 €  

 

 Spotrebný materiál : 

Detské obliečky                                                                         892, 80 € 

Pedagogická dokumentácia                                                          13, 60 € 

Pedagogická literatúra                                                                171, 03 € 

Svietidlá na chodby a schodiská                                              2 445, 00 € 

Oprava – odstránenie porevíznych  závad                                   545, 00 €  

Oprava práčky                                                                             80, 62 € 

Čistiace prostriedky                                                                    997, 51 €    

Maľovanie schodísk v MŠ                                                          981, 00 €     
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Návrhy  

 pokračovať vo výmene nábytku vo všetkých triedach, 

 vymeniť podlahovú krytinu na schodiskách pre rodičov, 

 vymeniť podlahovú krytinu  v šatniach detí , 

 oprava omietok po výmene svietidiel , 

 vymaľovať zostávajúce schodiská. 

 

 

Školská jedáleň 

 

Časť kuchyňa 

V školskej jedálni taktiež prebieha modernizácia vybavenia a zariadenia . Bol zhotovený nový 

nerezový kryt na kuchynský odpad a odpad oleja v hodnote    875,00 € 

Žalúzie do jedálne – výmena                                                   694,00 € 

Zakúpený krájač na zeleninu  - kockovač                                810,00 € 

Nerezový stôl  na prípravu jedál - mäsa                                   396,00 €  

Zakúpenie zriaďovateľom elektrického komposteru              1380,00 €     

Chladnička                209,00 €    

       

 

Návrhy 

  ďalej pokračovať vo  výmene starých stolov za  nerezové pracovné stoly                              

 

Práčovňa 

 

Zakúpenie nového žehliaceho stroja – korytový žehlič  /mangel/  v hodnote   2820,00 € 

Práčka Bosch                                                                                                        420,00 €   

Návrhy  

 Zakúpiť   horizontálne  hliníkové  žalúzie na okná . 

 

 
Exteriér školy 

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

V školskom roku 2016/2017 nám  zriaďovateľ  na školský dvor  dokúpil hracie prvky : 

Kolísadlo Slimák s lavičkou                                               499,00 € 

Kolísadlo Kravička                                                            439,00 € 

Kolísadlo Motorka          499,00 € 

Šmýkačka Picolo          998,00 € 

Konzola stojka 3 ks                                                        51,00 € 

Kontajner pre uskladnenie  vybavenia  

dopravného ihriska                                                      cca  1800,00 € 

 

Návrhy 

 oprava detských preliezkových zostáv,   

 natretie  všetkých  hracích prvkov, 

 doplnenie záhradného nábytku –lavičky, 

 obnova chodníkov – zámková dlažba. 
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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  

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

vlády SR č. 668/2004- o pridelených financiách na školské zariadenie rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo, pretože sa jedná o originálnu kompetenciu obce. 

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

politiky obce.    

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

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

zákonných zástupcov detí  v súlade s ods. 3 §  28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt 

dieťaťa v materskej  škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na  čiastočnú úhradu 

výdavkov mesačne na jedno dieťa   10 € . Poplatok na  1 dieťa za mesiac júl  na 36€ .  Za evidenciu 

poplatkov a včasnú úhradu podľa školského poriadku zodpovedajú triedne učiteľky. Triedne učiteľky 

vedú evidenciu poplatkov v peňažných denníkoch na jednotlivých triedach. Riaditeľka je zodpovedná 

za spracovanie kompletného vyúčtovania a odovzdanie financií na obecný úrad ekonomické 

oddelenie. 

Spracovanie vyúčtovania poplatku sa riadilo  podľa  pokynov zriaďovateľa a podľa zásad 

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

úrad a kópie sú ponechané na zariadení k evidencii poplatku a k spracovaniu inventarizácie. 

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

 Výška poplatkov MŠ Kanianka je najmenšia v okrese Prievidza.  
 

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

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

 

Vyhodnotenie koncepčných zámerov školy 

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou 

prírodovedného vzdelávania.  

2016/ 2017 oboznamovať deti s prevenciou pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia a ochranou prírody a krajiny  formou turistickej vychádzky. 

 V edukačnej činnosti  v jednotlivých  triedach   podľa   úrovne  deti riešili jednoduché výskumné 

otázky, zistenia zaznamenávali do pozorovacích hárkov. Svoje vedecké zistenia prezentovali pred 

kolektívom detí. Východiskom pri realizácii aktivít bolo vyjadrovanie vlastných predstáv detí o 

skúmaných javoch, tzv. detské prekoncepty. 

V mesiaci október bola realizovaná jesenná turistická vychádzka do lesa, kde deti plnili úlohy z oblasti 

ochrany prírody zamerané na spoznávanie piktogramov – neodhadzovať smeti v prírode, zákaz 

fajčenia, zákaz zakladanie ohňa a pod., určovanie zvierat, ktoré do lesa patria a ktoré nepatria, vytvoriť 

mandalu z prírodného materiálu. 
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 V mesiaci november v našej MŠ pripravili environmentálny pedagógovia našim deťom prednášku 

spojenú s aktivitami o ochrane prírody.  

 V mesiaci január bolo uskutočnená zimná turistická vychádzka, ktorá bola zameraná na rozvoj 

pohybových schopnosti v zimnom prostredí – deti plnili úlohy ako prekonávanie prekážok v snehu, 

vytváranie cestičiek a labyrintov v snehu a stavali zo snehu snežné stavby podľa vlastnej fantázie. 

V mesiaci jún bola uskutočnená turistická vychádzka do lesa spojená s  „opekaním“  deti mali 

pripravené opečené  špekáčiky v materskej škole  a deťom sme vysvetlili, že oheň môžeme v prírode 

zakladať len s povolením ochranárov prírody.  

V mesiaci jún sme navštívili ZOO Bojnice, kde si deti prehlbujú poznatky o zvieratách.  

 

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

smerujúce k prevencii obezity detí   

2016/ 2017  pripraviť pohybové aktivity  pre deti 

Výchovu zdravého životného štýlu sme zamerali na získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle, 

potravinovej pyramíde, poznávaní seba samého, svojich potrieb, čo je pre telo vhodné, a o ochrane 

svojho zdravia a zdravia iných. Deti zábavnou formou prostredníctvom  bábkového divadla  o zdravej 

výžive spoznali základné princípy k utváraniu pozitívnych postojov k svojmu zdraviu. 

V mesiaci október  dentálna sestra Bc. Klopanová  praktickou ukážkou predviedla ako sa treba 

správne starať o chrup a vysvetlila správny postup umývania zubov.  

Každý deň sa realizujú s deťmi relaxačno-pohybové cvičenia, pobyt vonku, kde si   rozvíjajú  základné 

pohybové a špeciálne spôsobilosti. 

V mesiaci jún  sa zúčastnili deti z 1. triedy - predškoláci športovej olympiády v MŠ Poluvsie. 

V mesiaci jún z príležitosti MDD sme realizovali na školskom dvore pohybové dopoludnie pod 

názvom „Cirkus“. Deti na jednotlivých stanovištiach plnili pohybové aktivity.  

V školskom roku bol realizovaný  tanečný krúžok, ktorí navštevovalo 21 detí. V mesiaci jún bola pre 

rodičov uskutočnená otvorená hodina, kde mali možnosť vidieť ukážku práce s deťmi- pohybové 

a tanečné choreografie.  

3. Rozvíjať informačné kompetencie detí v predprimárnom vzdelávaní s implementáciou 

inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií. 

2016/2017 - využívať  programovateľnu hračku, ktorú možno použiť  ako nástroj na rozvoj logického 

myslenia detí a ich schopností riešiť problémy. V rámci aktivít hrového charakteru sa 

naučiť ovládať hračku- Bee – bot. 

V mesiaci máj sme uskutočnili prezentáciu ovládania hračky  Bee – bot. Deti z jednotlivých tried mali 

za úlohu naprogramovať hračku podľa vekových kategórií. Prezentácia sa uskutočnila v telocvični 

MŠ. Pomocou digitálnej hračky si deti rozvíjali logické a matematické myslenie.  

 4. Edukačný proces orientovať na podnecovanie komunikačných a jazykových spôsobilostí v 

zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite. 
2016/ 2017    vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť do ŠkVP.     

Na začiatku školského roka uskutočnila logopedička  Mgr. Bibiana Novákovová logopedickú depistáž. 

Následne jedenkrát mesačne venovala deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou individuálnu 

logopedickú starostlivosť počas celého školského roka v priestoroch materskej školy. Logopedickú 

starostlivosť na našej škole zabezpečovala logopedička z Centra Špeciálno-Pedagogického 

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

s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch. Bola poskytovaná  logopedická intervencia aj 

v odpoludňajších hodinách podľa potrieb a požiadaviek rodičov. 

V mesiaci apríl psychologičky z CPPPaP realizovali s deťmi predškolského veku testy školskej 

zrelosti a pre rodičov poskytli konzultácie o dosiahnutých výsledkoch detí a úrovni ich pripravenosti 

na školskú dochádzku.  
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V školskom roku bola formou jazykového  krúžku zabezpečovaná výučba anglického jazyka, ktorý 

navštevovalo 23 detí. V mesiaci jún bola realizovaná otvorená hodina pre rodičov detí, kde sa 

oboznámili s vedomosťami a komunikačnou schopnosťou detí v anglickom jazyku.  

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

právach dieťaťa. 
2016/2017   do Školského vzdelávacieho programu  zapracovať témy vo výchove v oblasti ľudských 

práv a práv dieťaťa     

 P. učiteľka Jana Čierna v rámci kontinuálneho vzdelávania vypracovala 1.časť metodického materiálu 

pre celú MŠ  z oblasti Deklarácie práv dieťaťa.   Materiál je zameraný na jednotlivé práva dieťaťa 

s navrhovanými aktivitami v edukačnej činnosti s deťmi  na  mesiace.  

V mesiaci jún bola uskutočnená prezentácia výcviku psov štátnou políciou, kde sa deti  oboznámili 

s ochranou vlastnej osoby.        

Pre deti boli pripravené tri ukážky. Prvá ukážka bola zameraná na  dialóg s deťmi, kde policajt  

upozornil deti o nebezpečenstve  z kontaktu s cudzími ľuďmi, nedôverovať neznámym osobám. 

 V druhej ukážke policajti z oddelenia služobnej kynológie predviedli policajný zákrok na páchateľa, 

ktorý chcel odcudziť batoh . Nechýbala ani ukážka výcviku služobného psa. 

Tretia ukážka - deti si mohli prezrieť policajné autá ich vybavenie, ako prevážajú policajných psov, 

mali možnosť si vyskúšať policajnú neprestrielnu vestu, na záver mohli deti vyskúšať spustenie 

policajnej sirény .  

Počas celého školského roku sú zabezpečené bábkové divadlá, ktoré sú interaktívne, kde majú 

možnosť deti priamo sa zapájať do deja rozprávky a tak získavajú hravou formou prvé poznatky 

o právach 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) 

 

V školskom roku 2016/2017 sa deti vzdelávali podľa Školského vzdelávacieho programu „Čo šumí 

strom“, ktorý vypracoval kolektív pedagogických zamestnancov materskej školy na základe 

inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Cieľavedome a systematicky sme sa venovali pedagogickej diagnostike, identifikovaniu aktuálnych 

rozvojových možností detí s cieľom prispôsobiť výchovno-vzdelávaciu činnosť ich individuálnym 

osobitostiam. 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.  

 

3-4 ročné deti 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

Silné stránky 

-dokážu nadviazať spontánny rozhovor  s rovesníkmi i dospelými, 

-reagujú na neverbálne signály(gestá, mimiku, udržujú očný kontakt), 

-primeraným spôsobom vyjadrujú svoje potreby a želania, 

-sú schopní  formulovať jednoduché i rozvité vety, 

-prejavujú záujem  o počúvanie rozprávok a krátkych príbehov, 

-dokážu pomenovať podľa ilustrácie  osoby, zvieratá  a veci, 

-zážitky z čítania vyjadrujú  kreslením, v hudobno-pohybovej činnosti, 
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Slabé stránky 

 

-nedokážu počúvať s porozumením keď niekto druhý dostane slovo a hovorí, skáču si do reči, 

-2  detí  majú   nezrozumiteľnú  výslovnosť, 

-niektoré deti majú  nesprávny úchop ceruzky a pastelky, 

Opatrenia 

-poskytovať deťom dostatočný priestor k verbálnemu vyjadreniu svojich pocitov, názorov a zážitkov, 

-zamerať sa na kultivovanosť verbálneho prejavu detí, 

-poskytovať deťom dostatočný priestor vo výtvarných, grafomotorických  činnostiach , 

 -zamerať sa na správny úchop ceruzky . 

 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Silné stránky 

-deti s obľubou riešili zadané matematické úlohy, 

- väčšina detí  vie počítať  ako určuje IŠVP,  

-dokážu postaviť stavbu z primeraného množstva/do 6/ stavebnicových  dielcov podľa fantázie, 

  na tému,  podľa  predlohy/4- 10/ 

-vedia na základe pokynov umiestniť predmet/hore ,dole, v. na, pod/ 

-dokážu vybrať  zo skupiny objektov  všetky objekty s danou vlastnosťou/farba ,tvar,  

  veľkosť, materiál/ 

-vedia určiť, kde je viac, kde je menej ,alebo rovnako veľa predmetov/do 4/ 

Slabé stránky 

-u väčšiny detí sa prejavil problém pri rozlišovaní geometrických tvarov- nevedia identifikovať 

štvorec, 

- nedokážu  určiť objekt na základe jeho polohy /prvý, posledný, pred, za/, 

 

 Opatrenia 

-poskytnúť deťom väčší priestor k možnosti rozlišovania uvedených tvarov, 

-vytvárať priestor a rôzne možnosti určovania objektov na základe polohy. 

 

  

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

Silné stránky 

 -vedia sa predstaviť menom i priezviskom, vymenujú  mená kamarátov a učiteliek  v triede, 

-dokážu pomenovať činnosti, ktoré  vykonávajú doma a v  MŠ ako určuje ŠVP ,  

-vedia sa orientovať  v interiéri a exteriéri  MŚ, 

-dokážu pomenovať jednotlivé miestnosti  v interiéri /trieda ,šatňa, kúpeľňa, WC ,jedáleň, kuchyňa/, 

  vedia na čo slúžia, 

-dokážu  vymenovať dôležité orientačné body  v okolí  MŚ/obchod, kostol, požiarna zbrojnica, les/, 

  vedia na čo slúžia, 

-poznajú pravidlá cestnej premávky týkajúcich sa chodcov/pohyb chodca po chodníku, prechádzanie   

 cez vyznačený priechod /, 

-pomenujú dopravné prostriedky/auto, autobus, vlak ,lietadlo, loď, motorku/,vedia kde sa pohybujú 

/po ceste, po koľajniciach, vo vzduchu, po vode/, 

-spolupracujú v skupinovej činnosti, sústredia sa  na hru i činnosť prostredníctvom cielenej motivácie, 

-vedia sa prezentovať na spoločných stretnutiach s rodičmi a starými rodičmi vo forme tvorivých  

  dielní a besiedok z príležitostí rôznych sviatkov, 
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Slabé stránky 

-niektoré deti majú tendenciu sa presadzovať na úkor iného, 

-nedokážu počúvať s porozumením  iného, keď má slovo, skáču do reči, 

-nevedia adekvátne riešiť problémové situácie, 

-niektoré deti sa nedokážu podeliť o hračku, farbičky, 

Opatrenia 

-poskytovať deťom priestor a vytvárať situácie k riešeniu problémových situácií. 

 

 ČLOVEK A PRÍRODA 

Silné stránky 

- deti sa aktívne zapájali do rôznorodých činností so zámerom na získanie nových poznatkov, 

-vedia triediť prírodné reálie do skupín podľa identifikovaných  znakov/listy, šišky, gaštany, žalude, 

  kamienky, konáriky/, 

-dokážu rozpoznať zmeny v ročných obdobiach a vedia jednotlivé znaky počasia pomenovať  

 / slnko, dážď, sneh, hmla, rosa, vietor, oblaky/, 

-vedia pomenovať  základné pozorovateľné časti ľudského tela/hlava ,oči, ústa, nos, uši, krk, trup, 

 ruky, nohy, prsty/, 

-dokážu  opísať  ako  využíva  človek vodu, na čo ju potrebuje/na pitie, varenie, umývanie/, 

-vedia pomenovať domáce zvieratá a ich mláďatá/pes, mačka ,sliepka/,poznajú ich typické znaky , 

 /vzhľad, veľkosť, hlas, pohyb/, 

-vedia pomenovať ovocie a zeleninu/jablko, hruška, slivka, mrkva, paradajka, paprika/, 

  a tiež  ako sa získavajú /pestovaním v záhradách, sadoch ,/ 

Slabé stránky 

-rozdielna úroveň vedomostí detí, 

Opatrenia 

-poskytovať deťom priestor na bádanie, skúmanie a pozorovanie prírodných javov. 

 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Silné stránky 

-vedia pomenovať  rôzne prírodné materiály/kameň, drevo, piesok, slama/, 

-dokážu  zostaviť  rôzne plošné obrazce  z prírodného materiálu/zoskupovať, klásť a usporiadať vedľa  

 seba- kamienky, drievka, listy, slamu, šúpolie/, 

-triedia  odpadový materiál /papier, textil/, 

-vedia používať  pracovné nástroje /zametať metličkou, hrabať  hrabľami krátky   úsek  školského  

 dvora, prenášať sypký  materiál lopatou/, 

-vedia používať rôzne predmety dennej potreby /krájať tupým nožom- cesto, plastelínu, prelievať  

 tekutinu z pohára do pohára/, 

-obľubujú prácu na interaktívnej tabuli, vedia používať interaktívne pero/Na vidieku- pexeso/, 

-poznajú pracovnú náplň /lekára, policajta, šoféra, učiteľa/,prostredníctvom námetových hier , 

 cielenej vzdelávacej aktivity, 

Slabé stránky  
-problémy pri  niektorých  užívateľských zručnostiach- strihanie po čiare, do oblúka , 

-problémy pri  konštruovaní podľa schémy- skladanie papiera , 

Opatrenia 

-spolupracovať s rodičmi pri rozvíjaní užívateľských zručností, 

-vytvárať podnety ku konštruovaniu podľa schémy a návodu. 
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UMENIE  A KULTÚRA 

Silné stránky 

-záujem a aktivita detí pri realizovaní daných činností, 

-pozitívny postoj k spevu a tancu, 

- identifikujú detské hudobné nástroje  vizuálne i sluchom /bubon, drevené paličky, flauta, ozvučné  

  drievka/, 

-rytmizujú slová, slovné spojenia a riekanky hrou na tele/tlieskanie, plieskanie, dupanie/, 

  motivovaným  pohybom paží, hlavy a trupu a prirodzeným pohybmi- chôdzou, behom, 

-dokážu využiť tanečné prvky v jednotlivých choreografiach /tanečná chôdza, poskočný krok, točenie  

  na mieste, točenie vo dvojici, pohupy  v kolenách, úklony do strán/, 

-imitujú pohyb, tvoria vlastné pohybové vyjadrenie  v hudobno-pohybových hrách, 

- dokážu  zostaviť  rôzne plošné obrazce  z geometrických tvarov z farebného papiera/zoskupovať,  

   klásť a usporiadať vedľa  seba/do rôznych tvarov- postavičiek, zvieratiek, 

-vedia spájať materiál /škatuľky ,prírodniny/ lepením  podľa vlastnej predstavy, podľa  predlohy, 

-dokážu pokryť celú plochu rozmanitými farbami ,kladením vedľa seba/vodové, temperové farby/, 

-používajú rôzne maliarske  nástroje -ceruzku rôznej hrúbky, uhlík, rudku, mastný pastel, 

Slabé stránky 

-problémy pri správnom držaní nožníc a strihaní po čiare, do oblúka, 

-niektoré deti majú  nesprávny úchop ceruzky a pastelky, 

Opatrenia 

-upevňovať správny návyk držania ceruzky ,pastelky a nožníc. 

 

ZDRAVIE A POHYB 

 

Silné stránky 

-záujem detí o realizovanie pohybových činností, 

-vedia  sa orientovať pri chôdzi a behu medzi prekážkami, 

-dokážu prekračovať  nízke prekážky, 

-vedia vystupovať na schody a zostupovať z nich /striedať nohy/, 

-dokážu dobehnúť do určitého cieľa, 

-vedia behať vo voľnom útvare a vyhýbať sa prekážkam, 

-uplatňujú  poskoky znožné na mieste z miesta a cez čiaru, zoskok zo zvýšenej podložky, 

-ovládajú lezenie v podpore drepmo  na rovine ,plazenie sa pod nízkou prekážkou, preliezanie 

nízkych prekážok, 

-dokážu hádzať loptu jednou i oboma rukami, chytať ju vo dvojiciach, 

-zvládnu jednoduché akrobatické cvičenia/stoj na 1 nohe, chôdza po vyvýšenej rovine/, 

-majú osvojené základné hygienické návyky/použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk 

po použití toalety, pred jedlom, po jedle, a po zašpinení sa/, 

-majú osvojené sebaobslužné činnosti /vedia sa obliecť, vyzliecť, uložiť veci na stoličku obuť, vyzuť/, 

-dokážu sa samostatne najesť, vedia držať lyžicu, hrnček  a pohár pri pití, 

-deti samostatne poupratujú všetky hračky do boxov a políc, 

Slabé stránky 

-nedokážu si zakryť ústa hygienickou  vreckovkou, rukou, 

Opatrenia 

-upevňovať správny návyk prevencie pred chorobami v spolupráci  aj s rodičmi. 
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4-5 ročné deti  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Silné stránky 

- v hrových aktivitách vyhľadávajú spoločnosť detí, nadväzujú rozhovor s deťmi aj učiteľkami, 

- primeraným spôsobom vyjadrujú svoje potreby a želania, 

- pomocou ilustrácií reprodukujú dôležité udalosti prečítaného príbehu, hodnotia správanie postáv,  

vyjadrujú čo sa im páči /nepáči /, 

- zážitky z čítania stvárňujú v kresbe a iných výtvarných činnostiach, hudobno- pohybových  

etudách, 

- prednášajú básničky, riekanky, vyčítanky, hádanky, 

- pomocou rytmického sprievodu vyčleňujú v slovách slabiky a začiatočnú hlásku slova, 

- primerane veku zvládajú kreslenie grafomotorických prvkov vyžadujúcich pohyby dlane, prstov,  

zápästia, 

- vizuomotorická koordinácia je na elementárnej úrovni, 

- osvojujú si návyk správne sedieť pri kreslení a správne držať grafický materiál, 

Slabé stránky 
- u niektorých detí pretrváva nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín, oneskorený  

rečový vývin, 

- nevedia počúvať s porozumením, majú problém pri určovaní začiatočnej hlásky v slove, 

- nadmerná, hlasná verbalizácia, 

- niektoré deti sú neúspešné v grafomotorických činnostiach / nesprávny uchop, neprimeraný tlak na  

podložku /, 

Opatrenia 

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

cvičenia pod dohľadom logopéda, 

- do organizačných foriem stále zaraďovať grafomotorické cvičenia. 

 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Silné stránky 

- v obore do 6 určujú počet predmetov v skupine a vykonávajú jednoduché operácie v číselnom  

rade 1-6 v spojitosti s manipuláciou s predmetmi, porovnávajú dané množstvo prvkov v skupine, 

určujú počet 

- riešia samostatne jednoduché úlohy na pracovných listoch v rozsahu 1-6  

- pomocou slov a slovných spojení umiestňujú predmety podľa pokynov, popisujú a určujú  

vzájomnú polohu predmetov v priestore a v rovine 

- rozlišujú predmety podľa tvaru, farby, veľkosti a usporadúvajú ich podľa pokynov, predlohy 

- usporadúvajú 2-4 predmety podľa dĺžky, výšky, šírky a hrúbky 

- opisujú polohu predmetov v usporiadanom rade 

- v rôznych prakticko – činnostných aktivitách triedia, určujú geometrické tvary – vystrihujú ich,  

vyhľadajú, nalepujú, vyfarbia podľa pokynov, vytvárajú súbory, ukladajú a vkladajú podľa  

pokynov 

- rozvíjajú si algoritmické myslenie digitálnou technológiou Bee Bot 

Slabé stránky 
- niektoré deti majú problémy pri počítaní do 6 , v jednoduchých operáciách v číselnom rade 

s rozlišovaním tvarov aj s určovaním vzájomnej polohy predmetov 

- nízka koncentrácia pozornosti, pomalé pracovné tempo 

- pri samostatnom riešení úloh niektoré deti nechápu inštrukcie a pokyny 

Opatrenia 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup a vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí  
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ČLOVEK A PRÍRODA 

Silné stránky 

- na elementárnej úrovni si utvárajú kognitívne kompetencie o živej a neživej prírode, vesmíre 

ľudskom tele, zvieratách a ich mláďatách, rastlinách, pozorujú životné prejavy rastlín 

- rozlišujú ročné obdobia podľa typických znakov 

- získavajú primerané poznatky o ochrane prírody a základné návyky ekologického konania  

Slabé stránky  
- niektoré deti sú v prakticko – činnostných aktivitách nesústredené – často bez pochopenia  

základného zmyslu. 

Opatrenia 
- vytvárať situácie pre individuálny prístup a vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí. 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Silné stránky 

- rozlišujú pojmy včera, dnes, zajtra, 

- určujú orientačné body v okolí na základe priamej skúsenosti, 

- poznajú niektoré pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky, 

- rozlišujú dopravné prostriedky a niektoré dopravné značky, poznajú základné pravidlá správania  

sa chodcov v cestnej premávke 

- všímajú si rôznorodosť krajiny, rozlišujú významné objekty svojho bydliska, 

- na elementárnej úrovni sa oboznámili so symbolmi Slovenskej republiky a hlavným mestom, 

- prejavujú radosť zo spoločných činností, nadväzujú kontakt prijateľným spôsobom, 

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

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

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

a spolupráce, využívanie vzájomnej pomoci, 

- zapájajú sa do spoločných hier a komunikujú v nich, 

- osvojujú si mravné návyky. 

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

- vyskytujú sa neprimerané prejavy spojené s motorickým nepokojom a napätím / žalujú na seba,  

vodcovské typy, neprimerane reagujú na neúspech /. 

Opatrenia 
- vhodnou motiváciou a pozitívnym hodnotením vhodného správania sa, upevňovať spoločenské , 

a kultúrne návyky 

- zintenzívniť individuálny prístup k deťom a spolupracovať s rodinou. 

 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Silné stránky 

- na základe pozorovania a manipulovania si utvárali kognitívne kompetencie o predmetoch a  

materiáloch, z ktorých sú vyrobené, 

- používajú rôzne predmety dennej potreby a vybrané pracovné nástroje, 

- vymenujú a poznajú niektoré pracovné profesie, 

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

šnúrky, snažia sa uviazať mašličku, 

- bezpečne manipulujú s nožnicami, strihajú jednoduché tvary z papiera, 

- uplatňujú jemnú motoriku a vizuomotorickú koordináciu pri práci s drobným materiálom. 
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Slabé stránky 
- niektoré deti majú nedostatok zručností pri práci vyžadujúcej jemnú motoriku, problém pri  

strihaní – zlý uchop 

Opatrenia 
- do organizačných foriem častejšie zaraďovať manipuláciu s nožnicami a strihať jednoduché 

tvary, vytvárať situácie pre individuálny prístup 

 

 

UMENIE A KULTÚRA – HV 

Silné stránky 

- spievajú a rytmizujú riekanky, piesne, využívajú rytmické nástroje a vytvárajú jednoduchý  

inštrumentálny sprievod 

- počúvajú kratšie detské skladby, pomenujú zvuky a tóny, charakterizujú typy hudby pohybom  

alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami 

- pri hudobno- pohybových činnostiach uplatňujú kultivovaný pohyb, zvládajú jednoduché tanečné  

prvky 

- rady sa hrajú hudobno- pohybové hry so spevom a dodržiavajú jednoduché pravidlá 

Slabé stránky 
- pri hre na detských hudobných nástrojoch deti časť nevnímajú rytmickú stránku hudby 

Opatrenia 

- častejšie zaraďovať hudobno – rytmické činnosti na rozvoj hudobných schopností a návykov 

 

UMENIE A KULTÚRA – VV 

Silné stránky 

- vystrihujú predkreslené tvary, prilepujú ich na podložku a dotvárajú kresbou alebo maľbou 

- modelujú z modelovacej hmoty a dotvárajú ich spájaním, zhotovia jednoduchý objekt 

- rozlišujú základné farby a ich odtiene, experimentujú s nimi 

- kreslia a maľujú rôznymi výtvarnými technikami, opíšu obsah alebo pomenujú výsledok 

Slabé stránky 
- tri deti nemajú záujem o výtvarné činnosti, ich kresba je na nízkej úrovni, pomalá, zdĺhavá,  

kopíruje kamaráta, kreslí hlavonožca 

Opatrenia 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup 

 

ZDRAVIE A POHYB 

Silné stránky 

- posilňujú si schopnosť starať sa o vlastné zdravie, uvedomujú si dôležitosť pohybu pre zdravie  

- na elementárnej úrovni si utvárajú schopnosť ochrany pred chorobami a úrazmi, chápu význam  

- zdravej výživy pre zdravie 

- majú osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky a návyky pri stolovaní / v druhom 

polroku používali príbor /  

- vykonávajú samostatne podľa pokynov niektoré základné polohy a postoje / stoj, drep, kľak, sed 

ľah / 

- primerane veku zvládajú právnu techniku behu, skok z miesta znožmo, plazenie, preliezanie 

- manipulujú s náčiním, zvládajú jednoduché akrobatické cvičenia 

- získané pohybové schopnosti a tanečné kroky vedia uplatniť v hudobno- pohybových hrách 

- utvárajú si schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry alebo inej pohybovej  

aktivity 

Slabé stránky 
- niektoré deti sú menej pohybovo zdatné a majú problém s technikou cvikov aj s pohybovým  
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vyjadrením rytmu 

Opatrenia 

- počas dňa často zaraďovať pohybové aktivity a motivačné cvičenia na rozvoj elementárnych  

pohybových návykov, schopností a zručností 

 

 

5-6 ročné deti 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

Silné stránky 

- používajú všetky slovné druhy, majú primeranú slovnú zásobu, 

- súvisle a zmysluplne sa vyjadrujú, čo vnímajú, prežívajú a myslia, 

- dodržujú základné pravidlá konverzácie,  

- spontánne aktívne nadväzujú verbálny kontakt s deťmi i dospelými,  

- majú zvládnuté grafomotorické zručnosti a schopnosti, správny úchop ceruzky,  

- správne sedenie pri kreslení so správnym náklonom papiera a s primeraným tlakom na podložku, 

- zvládajú kreslenie jednoduchých grafomotorických prvkov. 

Slabé stránky  

- nesprávna výslovnosť u niektorých detí, 

- nesprávny úchop ceruzky u niektorých detí. 

Opatrenia  

- spolupracovať s CPPPaP, poskytovať deťom individuálnu logopedickú starostlivosť, 

- poskytovať možnosť získavať bohaté skúsenosti s písaným a čítaným textom, 

- poskytovať deťom individuálnu logopedickú starostlivosť. 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Silné stránky 

- veku primerané vnímanie priestoru, priestorového usporiadania, zrakového rozlišovania 

a zrakovej pamäti, 

- majú osvojené základné matematické predstavy o tvaroch, veľkosti, farbe,  počte, číslach,  

- o usporiadaní súborov, radení podľa kritérií, o počítaní, rozumejú pojmu   číslo, 

- zvládajú analýzu, syntézu, porovnávanie, zovšeobecňovanie, abstrakciu – pojem súd a 

úsudok, 

- využívajú abstraktné a pojmové, slovno-logické, symbolické myslenie. 

Slabé stránky 

- niektoré deti nevedia vytvoriť podľa daného vzoru jednoduchú postupnosť objektov, opísať 

pravidlo postupnosti, 
- niektoré deti nevedia pokračovať od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. 

Opatrenia 

      -  využívať digitálne technológie pri rozvíjaní matematického myslenia, 
       -  rozvíjať logické myslenie cez problémové úlohy, 

      -  objavovanie algoritmov riešenia úloh pokusom a omylom, 
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Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Silné stránky 

- veku primerane poznajú rôznorodosť prírody, rozdiely medzi živou a neživou prírodou, 

- chápu základné deje v prírode, 

- rešpektujú vzťah životného prostredia k zdraviu človeka, 

- poznajú na elementárnej úrovni  názvy vzhľad, správanie, potravinové vzťahy, životné 

príbehy modelových organizmov, 

- majú primeranú ekologogickú orientáciu. 

 

Slabé stránky  

 

Opatrenia 

- pobyt vonku využívať na poznávanie prírody a chápanie prírodných javov. 
 

 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

 

Silné stránky 

- majú vytvorenú predstavu  o plynutí času, o trvaní časových úsekov dňa, týždňa, roku, 

- poznajú blízke okolie,  

- ovládajú základné pravidlá dopravnej výchovy a bezpečnosti na ceste, 

- poznajú okolitú krajinu, geografiu a históriu okolia, kultúrne a historické pamiatky, 

- poznajú svoju vlasť, symboly Slovenska, hlavné mesto a jeho dominanty, 

- primerane osvojené sociálne zručnosti, schopnosť sociálnej komunikácie, 

- prejavujú kooperatívne správanie, 

- samostatne a rýchlo nadväzujú sociálne kontakty s inými deťmi i dospelými, 

- prejavujú prosociálne cítenie  a empatiu, 

- ovládajú afekty a emócie, 

- dominantná je potreba informácií a uspokojovania poznávacích citov. 

 

Slabé stránky 
- povrchné nestabilné kamarátstva, 

- niektoré deti riešia konflikty násilím. 
Opatrenia 

- vytvárať priestor na hodnotenie a sebahodnotenie vlastných výkonov, 

- tvoriť s deťmi vlastné pravidlá. 
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Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

 

Silné stránky 

- sú samostatné v pracovných, ,  pracovné nástroje a náradie,  

- v činnosti vytrvajú primeraný čas, sú trpezlivejšie, 

- dokážu dokončiť danú činnosť, majú zmysel pre povinnosť,  

- majú osvojené konštrukčné  zručnosti pri zhotovovaní predmetov, výrobkov, 

- dokážu primerane pracovať podľa jednoduchého  náčrtu, návodu, 

- vedia využiť rôzne materiály v konštrukčných a technologických úlohách. 

Slabé stránky 

- nemajú osvojený cit pre efektívne, ekonomické a bezpečné postupy práce 

 Opatrenia  

- vytvárať príležitosti na poznávanie tradičných remesiel,  
 

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra  

Silné stránky 

- primerane kreslia postavu ľudskú i zvieraciu figúru s detailami, 

- majú široký rozsah kresby a rôznorodosť námetov, 

- ovládajú rôzne výtvarné techniky, 

- zručne strihajú, lepia a dotvárajú novotvary, 

- majú osvojenú techniku hry na detských inštumentálnych nástrojoch, 

- ovládajú jednoduché tanečné kroky s využitím v tanečnej improvizácii 

Slabé stránky  
- jedno dieťa neovláda techniku strihania 

- deťom robí problém farebne deťom robí problém farebne vyjadriť zážitok z hudby, 
- nevedia slovne opísať obraz. 

Opatrenia 

- pravidelne zaraďovať aktivity na  strihanie. 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Silné stránky 

- vykonávajú správne a samostatne lokomočné pohyby, 

- zvládajú jednoduchú akrobaciu, prevaly a kotúľ vpred, 

- reagujú pri cvičení na odbornú terminológiu, 

- dokážu rešpektovať pravidlá hry, čestne súťažiť a zmieriť sa s prehrou, 

- zvládnu súvislú chôdzu primeraného trvania bez únavy a vyčerpania – turistické vychádzky 

- sú samostatné v sebaobslužných činnostiach 

- používajú správne príbor, 

- majú kladný vzťah k pohybovým aktivitám 

Slabé stránky  

- niektoré deti nemajú osvojené správne držanie tela. 

Opatrenia 

- zdravotné cvičenie realizovať každodenne s dôrazom na upevňovanie návykov správneho držania 

tela, 
- realizovať aktivity zamerané na poznávanie zdravej výživy. 
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Záverečná SWOT analýza, ktorá sa týka vnútorného prostredia školy  a vonkajšieho prostredia.  

Silné stránky školy  Slabé stránky školy 

 prezentácia MŠ na verejnosti 

prostredníctvom kultúrnych vystúpení detí 

 rýchle a efektívne riešenie problémov, 

 kvalifikovanosť, odbornosť pedagogických 

zamestnancov, 

 spolupráca so zriaďovateľom, miestnymi  
organizáciam, 

 samostatná jedáleň- zlepšená úroveň 

stravovania , 

 spolupráca s CPPPaP v Prievidzi, 

  logopedická starostlivosť, 

 vybavenosť učebnými pomôckami, 

odbornou literatúrou, 

 priestranný a multifunkčný areál školského 

dvora podporujúci pohybový rozvoj detí, 
 

 neochota niektorých zákonných zástupcov 

spolupracovať so školou, 

 dosluhujúca podlaha v šatniach a na 

schodiskách, 
 

Príležitosti Ohrozenia  

 delegovanie právomocí na pedagogických  a 

ich zapojenie do procesov rozhodovania,  
 aktivity zamerané na spoluprácu s rodinou, 

 evalvačné a kontrolné mechanizmy – 

funkčnosť, ciele, spätnoväzbová realizácia, 

 narastajúce výchovné problémy detí, 

agresívne správanie, 

 zhoršovanie sociálneho zázemia rodín , 

 vysoký vekový priemer pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, zvýšené 

percento chorobnosti , 

 zvýšené nároky na administratívnu prácu. 

 

Ďalšie informácie o škole :  

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

 

V materskej škole sme organizovali život detí s rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí 

detí. Vymedzili sme striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činností, ktoré 

zabezpečujú plynulý globálny rozvoj dieťaťa. Poskytli sme deťom priestor pre pokojný, bezpečný, 

zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej škole. Denný poriadok obsahoval nasledovné 

organizačné formy dňa: hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity, 

pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu. 

Vzdelávacie aktivity sme cieľavedome orientovali na oboznamovanie, získavanie, ovládanie a 

zautomatizovanie vedomostí, zručností a návykov detí. Sprístupňovali sme deťom poznatky 

kombinovaním zážitkového učenia a zaraďovaním rôznych interaktívnych aktivít.  

 

Voľnočasové aktivity školy  

(  § 2 ods.  2 písm. b) 

V súlade s legislatívou  boli na škole v šk. roku 2016/2017 vytvorené možnosti pre výber záujmových 

činností: 

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

21 detí vo veku od 4-6 rokov.  Rytmickú prípravu zabezpečovala 1. polrok   Mgr. Andrea 

Vážanová, DiS art.  2. polrok  Mgr. Dajana Vencelová. 
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  Súkromná škola Tanyus so sídlom v Prievidzi  zabezpečila výučbu anglického jazyka, ktorú  

navštevovalo 23 detí, vyučovala Mgr. Veronika Prostredná. 

 

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

(§ 2 ods.  2 písm. c) 

 

s rodinou  

- tvorivé dielne s rodičmi – Vianoce, Deň matiek, Rozlúčka predškolákov 

-  pôsobenie pri odstraňovaní príčin vedúcich k výchovným problémom 

- brigáda s rodičmi  

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími   fyzickými osobami 

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

(§ 2 ods.  2 písm. 

 

So  Zriaďovateľom v zastúpení starostom obce   

- spolupráca na veľmi dobrej úrovni, 

-  účasť starostu obce na  plenárnych rodičovských združeniach,  

- účasť starostu na zahájení školského roku, 

- participácia zriaďovateľa na vední MŠ 

 

so Základnou školou  

- návšteva ZŠ s praktickou ukážkou vyučovacej hodiny 

- spolupráca pri zápise do  1. ročníka ZŠ 

- spoločné podujatia -   Deň rodiny, návšteva prvákov v MŠ 

 

Dentálna hygiena -  dentálne  sestry  Bc. Katarína Klopanová  a Bc. Marcela Lajtmanová 

Starostlivosť o dentálnu hygienu na materskej škole zabezpečujú  dentálne hygieničky, ktoré odbornou 

prednáškou a praktickou ukážkou vedú detí k správnej starostlivosti o zuby a celkovú dentálnu 

hygienu.  

 

 Miestny dobrovoľný hasičský zbor   

Každoročne nám náčelník  dobrovoľného hasičského zboru  umožní   prehliadku  hasičského auta 

a hasičskej zbrojnice . 

 

Spolupráca s logopédom  

 Logopedickú starostlivosť na našej škole zabezpečovala logopédička Mgr. Bibiana Novákovová 

z Centra Špeciálno-Pedagogického Poradenstva v Bánovciach nad Bebravou, ktoré pôsobí pri  

Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch.      

Logopedická intervencia bola uskutočňovaná 1 x mesačne. 

 

Spolupráca so psychológom 

V mesiaci apríl psychologičky z CPPPaP realizovali s deťmi predškolského veku testy školskej 

zrelosti a pre rodičov poskytli konzultácie o dosiahnutých výsledkoch detí a úrovni ich pripravenosti 

na školskú dochádzku.            

 

V Kanianke 9.10.2017                                              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 2016/2017, ktorú vypracovala 

Marieta Bielická, riediteľka MŠ. 

 

 Meno a priezvisko Podpis 

1. Bc. Jana Huličiaková  

2. Jana Čierna  

3. Elena Debnárová  

4. Ing. Martina  Buznová  

5. Mgr. Viera Pekárová  

6. Dáša Hujová  

7. Ing. Katarína Šimová  

8. Ing. Martina  Komošová, Phd.  

9. Ľubica Vidová  

10. Ing. Lucia Pernišová  

11. Mgr. Jana Stančeková  
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V Kanianke 12.10.2017 


