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Správa je vypracovaná v zmysle:  

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

Vyhlášky 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. 12. 2020 o 

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení,  

Zasadaní pedagogickej rady, rady školy, metodického združenia 

Plánu práce školy v školskom roku 2021/ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o škole (§ 2 ods. 1 a) ) 

Názov školy Materská škola Kanianka 

Adresa školy Ul. Pionierov 82/6, 972 17 kanianka 

Telefóne číslo +421908 758 050  

E-mail ms@kanianka.sk 

Adresa elektronickej pošty  

Riaditeľka materskej školy Mgr. Marieta  Bielická 

Vedúca školskej jedálne Jana Masárová 

  

 

Rada školy 

 Meno a priezvisko  Funkcia Delegovaný za 

1 Ing. Katarína Borková predseda pedagogický 

zamestnanec 
2 Bc. Katarína Gúberová člen pedagogický 

zamestnanec 
3 Jana Minichová člen nepedagogický 

zamestnanec 
4 Ing. Darina Lehutová  člen rodič 
5 Beata Pálešová  člen rodič 
6 Zuzana Šišmišová  člen rodič 
7 Mgr. Zuzana Vážanová člen rodič 
8 Ľubica Vidová  člen za zriaďovateľa 
9 Dáša Hujová člen za zriaďovateľa 
10 Peter Hraňo člen za zriaďovateľa 
11 Mgr. Jana Stančeková člen za zriaďovateľa 
 

Od septembra 2022 sa stali nový členovia Rady školy : 

Michal Šimko                     za rodičov              

PaedDr. Tomáš Kozák       za rodičov     

Katarína Kocmálová         pedagogický zamestnanec     

Za rodičov odišla Ing. Darina Lehútová, Beata Pálešová ,nakoľko  im funkcia v rade školy končila 

z dôvodu odchodu dieťaťa do ZŠ . 

Kocmálová Katarína postúpila za  Bc.Katarínu Gúberovú, ktorá dala výpoveď k 31.06.2022. 

   

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 b) ) 

Zriaďovateľ Obec Kanianka 

Poštová adresa SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

Telefón 046/5186030 

Adresa elektronickej pošty  

 

 

 

http://www.pevneobjatie.sk/lektor/6-paeddr-bibiana-novakovova
http://www.pevneobjatie.sk/lektor/6-paeddr-bibiana-novakovova


Informácia o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy (§ 2 ods. 1. písm. 

c) 

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 16.09.2020 na obdobie 4 rokov. 

Systém stretnutí funguje podľa plánu zasadnutí alebo potrieb školy. V priebehu školského roka rada 

školy zasadala  2 x podľa Plánu zasadnutí . 

 

 

Dátum 
zasadnutia  

Prijaté uznesenie Poznámka 

 
27.10.2021 

 

Schvaľuje 

1.Rada školy odsúhlasila nákup nových hračiek 500€ na 

triedu spolu 2500 €  z rozpočtu Rodičovského združenia. 

2.Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť  Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

materskej školy za šk. rok 2020/2021 

 

 

25.04.2022 Schvaľuje 

1.Rada školy prerokovala a odporučila kritéria prijímania 

detí do materskej školy v šk.roku 2022/2023 . 

2. Neodporúča individuálne vzdelávanie detí z iných obcí. 

3.Súhlasí s prevádzkou materskej školy počas prázdnin 

v mesiaci júl, v mesiaci august bude prevádzka prerušená/ 

dezinfekcia priestorov/ 

 

 
 

Pedagogická rada  

Dátum 
zasadnutia  

Prijaté uznesenie Poznámka 

27.08.2021 Berie na vedomie 

 prerokované dokumenty – Školský poriadok, Plán profesijného 

rozvoja, Plán práce školy, ŠKVP „Čo šumí strom.“, Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. 

roku 2020/2021, 

Spoluprácu s logopedičkou PaedDr. Bibiánou Novakovovou. 
Novelu školského zákona o povinnej dochádzke detí do MŠ 

dovršujúcich vek päť rokov k 31. augustu 2021,  

ukladá  

Evidovať Písomné vyhlásenie o bezinfekčností dieťaťa v rannom filtri, 

Týždenné plánovanie edukačnej činnosti výkonové úrovne pre 5-6 

ročné deti. 

Vypracovať harmonogram pobytu vonku jednotlivých tried na 

školskom dvore. 

 

 

08.09.2021 Berie na vedomie 

- viesť triednu dokumentáciu v súlade s uloženými pokynmi, 

Ukladá 

V prípade absencie dieťaťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní 

zaznamenať na zvlášť vytvorené tlačivo ospravedlnené dni od lekára 

 

https://archiv.mpc-edu.sk/sk/autor-garant-vp/paeddr-bibiana-novakovova
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/autor-garant-vp/paeddr-bibiana-novakovova


a od rodiča – viesť evidenciu ospravedlnených dní. 

Vypracovať osobný  plán profesijného rozvoja, 

Evidovať splnomocnenie na preberanie dieťaťa inou osobou v ranom 

filtri zapísať , originál odovzdať do riaditeľne. 

  

 

03.03.2022 Schvaľuje  

Program pedagogickej rady 

Berie na vedomie 

Informácie zo zasadnutia krízového štábu obce Kanianka v súvislosti 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine  

Evakuačný plán pre MŠ, 

Informácie z metodického usmernenia „ Materská škola a školské 

prázdniny „ 

Organizáciu tried a zamestnancov v čase jarných prázdnin 7.3.-

11.3.2022 

Ukladá: 

Vypracovať návrh na zefektívnenie hospodárenie s energiami v MŠ. 

 

 

25.03.2022 Berie na vedomie  

Manuál - Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho 

stavu účinného od 1.januára 2021 

Schvaľuje 

Kritéria na prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2022/2023 

Ukladá  

Skontrolovať osobné spisy detí a doplniť ich aktuálnymi údajmi  

 

16.06.2022 Berie na vedomie  

Triednictvo na šk.rok 2022/2023 

Vypracovanie hodnotenia výchovno-vzdelávacej práce 

Organizácia práce v mesiaci júl 

Informácie o zápise na škol.rok 2022/2023  a novoprijatých deťoch, 

Vypísanie a evidovanie Osvedčenia o ukončení predprimárneho 

vzdelávania 

Zhodnotenie ŠkVP za školský rok 2021/2022. 

 Schvaľuje 

Zostavenie heterogénnych tried v škol.roku 2022/2023 

Ukladá 

Uzavrieť pedagogickú dokumentáciu, odovzdať  

Vypracovanie plánu aktivít na škol.rok 2022/2023  

Vypracovanie hodnotenia výchovno-vzdelávacej práce, 

poslanie na mail 

 

 

 

 

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

 TRIEDA

      

VEK. 

ZLOŽ. 

POČET 

DETÍ   

Stav k 

15.9.2021  

POČET 

DETÍ  

Stav k 

31.6. 

2022 

 

Intgrácia- 

dieťa so  
špeciálnymi 

výchovno-

vzdelávacími 

potrebami  

ZAŠKOLENÉ 

DETI 

/predškoláci/ 

z toho 

OPŠD 

1 1.trieda   3-6 ročné 23 22         0 7  

2 2.trieda    3-6 ročné 23 24         0 8  

https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie-deti-aktualizovane-6-oktobra-2021/
https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie-deti-aktualizovane-6-oktobra-2021/


3 3.trieda     3-6 ročné 22 22         0  7  

4 4.trieda   3-6 ročné 23 21         0 9  

5 5.trieda  3-6 ročné 23 22         0 5  

spolu     5    114 111  36  

 

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ 2020/2021: 46  

Počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ: 0 

Počet detí v hmotnej núdzi : 0  

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky v 2020/21 : 4 

Počet detí rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky: 36 

Počet detí odídených do 1. ročníka ZŠ: 29 

Počet detí pokračujúcich v povinnom predprim. vzdel. v 2021/22: 68 

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí do MŠ 2021/22: 41 

 Počet vydaných rozhodnutí o neprijatí do MŠ 2021/22: 5 

Prepokladaný počet detí v MŠ v školskom roku 2021/22: 114  

Počet detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v 2021/22: 36 

Údaje o zamestnancoch (§ 2 ods. 1. písm. e)  

Zamestnanci  Počet Poznámka 

Pedagogickí zamestnanci 10  

 

kvalifikovaní 

začínajúci  

samostatní 

s prvou atestáciou  

s druhou atestáciou 

 

10 

                          0 

 10 

   3 

  1 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci MŠ    
upratovačka 4  

Zamestnanci ŠJ 

Vedúca ŠJ  

 hlavná kuchárka  

 kuchárka   

 pomocná kuchárka 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

 

Spolu ŠJ  4  

Všetci zamestnanci spolu 18  

 

 

Trieda Vekové zloženie Triedna učiteľka Učiteľka  

1. trieda 3-6 ročné deti Katarína Kocmálová Ingrid Okenková  

2. trieda 3-6 ročné deti Iveta Ištóková Ing. Katarína Borková  

3. trieda 3-6 ročné deti Zuzana Vážanová, Mgr Jana Čierna  

4. trieda 3-6 ročné deti Katarína Gúberová, Bc. Jana Huličiaková, Bc.  

5. trieda 3-6 ročné deti Adriana Švecová, Bc. Marieta Bielická, Mgr.  

     

 

 

Pracovný pomer: 
V školskom roku 2021/2022  bolo v pracovnom pomere 8 pedagogických zamestnancov na dobu 

neurčitú, 2 pedagogické zamestnankyne zastupujúce počas rodičovskej  dovolenky na dobu určitú. 



 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických zamestnancov (§ 2 ods. 1. písm. f) 

Kategória pedagogických zamestnancov učiteľ;  

podkategória: učiteľ materskej školy: 10 

 

Kariérový stupeň: 

začínajúci pedagogický zamestnanec: 0  

samostatný pedagogický zamestnanec: 7 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 3  

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 1 

 

 Kariérové pozície pedagogických zamestnancov: 

 poverený triedny učiteľ: 5 (bez špecializačného vzdelávania) 

Vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľka školy): VŠ II. stupňa, Predškolská a elementárna  

pedagogika Pedagogická fakulta Trnava, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou; ukončené 

funkčné vzdelávanie (§ 2 ods. 1. písm. g) 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1. písm. g) 

Naplánované akcie a aktivity s rodičmi a vystúpenia pri rôznych príležitostiach v priebehu školského 

roka boli zrealizované v súlade s usmerneniami a nariadeniami RUVZ, Ministerstva školstva a 

Nariadeniam vlády v súvislosti s Covid 19. Aj napriek mimoriadnej a pandemickej situácii sme sa 

snažili deťom spríjemniť chvíle aktivitami v materskej škole  

Septemeber 2021 

Eko výuka  turistická vychádzka 

Október 2021 

Jesenné zdobenie  - jesenná výzdoba v obci  

Tvorenie s rodičmi – súťaž o najkrajšiu tekvicu 

Plavecký výcvik v Chalmovej – 17 detí  

December 2021 

Mikuláš –  posedenie pod stromčekom s Mikulášom a čertom  

Január 2022 

Lyžiarský výcvik  pre predškolákov vo Valči realizovaný Lyžiarskou školu Fatraski- 23 detí 

Marec  2022 

Veľkonočná výzdoba – výzdoba námestia v obci 

Tvorenie s rodičmi – Maľované vajíčko 

Máj  2022 

Besiedka pre mamičky s príležitosti Dňa matiek – tvorivé dielne s programom detí pre mamičky 

Jún 2022 

RODINKOVO – realizácia hravého popoludnia pre deti v obci, súťaže a aktivity pre deti a rodičov 

s príležitosti MDD a Dňa rodiny. 

MDD- turistická vychádzka okolo priehrady pozorovanie prírody výroba čelenky s prírodnín 

Uvítanie detí do života program pre obec detí s 5.triedy a 2.triedy 

Rozlúčka predškolákov na školskom dvore  

 



 

 Informácie o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená (§ 2 ods. 1. písm. h) 

 

Názov projektu Cieľ projektu Termín  realizácie 

projektu 

Školské mlieko Projekt dotovaný z EU, cieľom je zlepšiť zdravú 

výživu detí 
prebieha 

Školské ovocie Projekt dotovaný z EU, taktiež s cieľom zlepšiť 

zdravú výživu detí. 
prebieha 

Evička nám ochorela 
Zlepšiť starostlivosť o svoje zdravie, vedie 

správne poskytnúť prvú pomoc  

prebieha 

„Múdre hranie“ Rozvojový projekt pre materské školy na 

modernizáciu učebných pomôcok – nákup 

pomôcok v hodnote 1000 €. 

Žiadosť podporená  

v druhom kole 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti (§ 2 ods. 1. písm. i) 

 
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. 

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 

osobností 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 spôsobilostí. 

Na základe zistení a ich hodnotenia 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. 

Poskytovanie príležitostí na vytváranie a prejavovanie hodnotových, názorových, emocionálnych 

a etických postojov detí a využívanie nesprávnych odpovedí na hľadanie nových riešení a postupov. 



 Priestorové a materiálno-technické podmienky (§ 2 ods. 1. písm. j) 

Materská škola je v súčasnej dobe modernou školou plne vyhovujúcou rozvoju detí predškolského 

veku s dôrazom na ich individuálne potreby. V každej triede  prebehla modernizácia  vybavenia , 

zakúpením nového moderného nábytku a výmenou nových kobercov. Všetky triedy  majú vo výbave 

digitálnu techniku t.j, interaktívna tabuľa s príslušenstvom, multifunkčné zariadenie a iné prostriedky. 

Návrhy  

• pokračovať  vo výmene podlahovej  krytinu na schodiskách pre rodičov, 

• vymeniť podlahovú krytinu  v šatniach detí , 

• zostáva naďalej oprava omietok po výmene svietidiel , 

• zostáva naďalej vymaľovať zostávajúce schodiská. 

Školská jedáleň 
V školskej jedálni taktiež prebieha modernizácia vybavenia a zariadenia. Kuchyňa je  kompletne 

vybavená nerezovým zariadením. V tomto školskom roku bola do kuchyne zakúpená smaženka 

Návrhy 

V jedálni pre deti – vymaľovať a modernizovať podlahu  

Práčovňa 
V práčovni je potrebné  vymaľovanie/ nebolo maľované od začatia prevádzky MŠ/. Naďalej zostáva  

postupná výmena ventilov na vodovodnom potrubí, v prípade poruchy nebudú schopné udržať uzáver 

vody. 

Exteriér školy 
Školský dvor je dobre vybavený detskými preliezkovými zostavami a dreveným altánkom, dopravným 

ihriskom. 

Návrhy 

• oprava plochy pred kotolňou – prepadávanie sa betónu 

• oprava terás pri 1.a 6.triede a ich prekrytie prístreškom 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých má škola nedostatky; (§ 2. 

ods. 1 k) 

Cieľom pedagógov materskej školy je rozvíjať u detí základy kompetencií pre ich budúci kvalitný 

život. Pri výchove a vzdelávaní detí materská škola vychádzala zo ŠkVP „Čo šumí strom“, v ktorom 

sa zameriavame na vytvorenie priaznivej výchovnovzdelávacej klímy s dôrazom na rozvoj tvorivosti a 

učenie hrou pred pamäťovým učením. Výchovou k zdravému životnému štýlu sa snažíme predchádzať 

nadváhe detí, civilizačným chorobám a vštepiť deťom lásku k športu a pohybovým hrám. V spolupráci 

s rodinou sa nám darí posilňovať úctu k rodičom, starým rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a 

národným hodnotám, tradíciám štátu a obce Kanianka.  

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre 

život v spoločnosti.  Učebné osnovy sme rozpracovali do 10 obsahových celkov, ktoré boli 

zrealizované v priebehu školského roka, obsahovali tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, výkonové 

štandardy, obsahové štandardy a evaluačné otázky. 

Naša materská škola je zameraná : 

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou 

prírodovedného vzdelávania.  

Prostredníctvom zmyslových hier sme deťom umožňovali intenzívnejšie precítiť prírodu , a tak         

deti mohli  preniknúť do obklopujúceho sveta. Prostredníctvom zmyslov deti nachádzali cestu k 

harmonickému priblíženiu sa k prírode a jej lepšiemu porozumeniu. 

Prostredníctvom turistických vychádzok v každom ročnom období, sa učili vnímať prírodu, hodnotiť 

prírodné prostredie, prejavovať vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a tieto postoje sa 

stvárňovali prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov. Pedagógovia  viedli deti k 

tomu, aby vedeli porozprávať o svojich pocitoch a zážitkoch z prírody, aby vedeli vyjadriť dojmy zo 



starostlivosti o prírodu a vedomosti získané v prostredí materskej školy aj každodenne uplatňovali       

v praktickej rovine.  

 

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

k prevencii obezity detí   

Aktívne  sme zapájali deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý 

životný štýl. Každý deň sme realizovali s deťmi relaxačno-pohybové cvičenia, pobyt vonku, kde si   

rozvíjali  základné pohybové a špeciálne spôsobilosti. 

V mesiaci október predškoláci absolvovali predplaveckú výchovu v rekreačnom stredisku Chalmová. 

Z príležitosti MDD sme realizovali na školskom dvore pohybové dopoludnie pod názvom “ Malí 

športovci“. Deti na jednotlivých stanovištiach plnili pohybové aktivity, ktoré sa ukončili diskotékou . 

V spolupráci so ZUŠ Bojnice deti navštevujú tanečný krúžok v elokovanom pracovisku ZUŠ 

v Kanianke. 

3. Rozvíjať informačné kompetencie detí v predprimárnom vzdelávaní s implementáciou 

inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií. 

Digitálne technológie sme  využívali ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným 

rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku. Učili sa rozvíjať algoritmické myslenie 

digitálnou hračkou včielkou Bee Bot. Pri dosahovaní stanovených cieľov sme dbali na to, aby deti 

získavali poznatky na základe vlastných praktických činností, skúseností a prirodzenej detskej 

zvedavosti. Učili sme deti využívať digitálne technológie ako nástroj na skúmanie sveta, na 

komunikáciu, učenie sa a zábavu. 

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

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

Rozvíjali sme komunikačné kompetencie so zameraním na správnu výslovnosť detí a prostredníctvom 

preventívnej logopedickej starostlivosti sa podieľali na odstraňovaní komunikačnej dysfunkcie dieťaťa 

v spolupráci s logopédom PaeDr. Bibianou Novakovovou. Deťom bola poskytovaná  logopedická 

intervencia 2 x mesačne. 

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

právach dieťaťa. 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti  sme rešpektovali Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou 

formou  sme oboznamovali deti  s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s 

využívaním aktivizujúcich metód. Práva dieťaťa boli postupne zaraďované do všetkých činností počas 

celého školského roka. Povedomie o právach  bolo upevňované v motivačných rozhovoroch a hrách. 

Pre utvrdenie poznatkov o právach dieťaťa sme využívali prácu s pracovnými listami. 

Pedagogická oblasť 

 

Jazyk a komunikácia 

3-4ročné 

Pozitíva 

-formulujú jednoduché rozvité vety  

-kreslia v rôznych východiskových pozíciách 

-spontánne  nadväzujú rozhovor s deťmi aj učiteľkami, v prípade potreby požiadajú o pomoc 

-niektoré deti vedia používať knihu správnym spôsobom, poznajú niektoré písmená abecedy,  

4-5 ročné 

Pozitíva 

- pomocou ilustrácií a s pomocou učiteľky reprodukuje dôležité udalosti prečítaného textu    

- jednoducho odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu 

- zážitky z čítania vyjadrujú vo výtvarných činnostiach  

-chápu, že informačno-komunikačné technológie slúžia aj na získavanie informácií, žiadajú o 

vyhľadávanie informácií prostredníctvom nich v súvislosti s témami, ktoré ich zaujímajú 

 pri hrových aktivitách vyhľadáva spoločnosť detí, snaží sa nadviazať rozhovor s nimi na 

základe komentovania svojej hry alebo hry druhého dieťaťa 



5-6 ročné 

Pozitíva 

 -aktívne a spontánne nadväzujú rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelým 

- stručne reprodukujú obsah prečítaného textu, aktívne používajú slovnú zásobu 

-identifikujú niektoré písmená abecedy, vyčlenia začiatočnú hlásku v slove 

- rozčleňujú slová na slabiky, utvárajú rým k niektorým slovám 

- používajú knihu správnym spôsobom 

- kreslia grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov, pohyb zápästia 

obsahy a zážitky z čítania vedia vyjadriť vo výtvarných činnostiach 

Negatíva 

- prevláda  zlá výslovnosť hlások a hláskových skupín,  niektoré deti majú nezrozumiteľnú 

reč,  

-u niektorých detí zlý úchop ceruzky pri kreslení   

- pri kreslení a grafomotorických činnostiach niektoré deti nesedia vzpriamene, majú 

neprimeranú vzdialenosť očí od podložky 

- hlasná  komunikácia medzi sebou- až prekrikovanie sa 

- ťažko sa sústredia na počúvanie druhých v spoločných rozhovoroch 

Opatrenia 

- zaraďovať špecifické riekanky a básničky so zameraním na precvičovanie problematických 

hlások a správnej výslovnosti  

-pravidelne navštevovať logopedickú poradňu v materskej škole 
-vytvárať situácie pre individuálny prístup na precvičovanie správnej výslovnosti hlások  

-pri kreslení a grafomotorických cvičeniach zaradiť hry na upevnenie správneho úchopu, 

vysvetľovať deťom dôležitosť správneho sedenia 

-zaraďovať hry s pravidlami vedenia dialógu 

Matematika a práca s informáciami 

3-4ročné 

Pozitíva   

- vymenujú postupne čísla 1 - 4 

- na základe pokynov hore, dole, v, na umiestnia predmet 

- pridajú ku skupine a odoberú z nej jeden objekt 

- poskladajú obrázok z primeraného množstva útvarov 

4-5 ročné 

Pozitíva   

-vymenujú s čiastočnou pomocou čísla od 1 do 10 postupne tak, ako idú za sebou 

-usporiadajú 3 predmety podľa veľkosti určeného rozmeru 

-približne nakreslia kruh, štvorec,   

-pridajú ku skupine a odoberú zo skupiny 2 - 3 objekty 

5-6 ročné 

Pozitíva   

-v obore od 1 do 10 pokračujú od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10 

-pomocou určovania počtu riešia kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, 

odoberá, dáva spolu a rozdeľuje 

-v skupine útvarov identifikujú kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, identifikujú zrakom 

a hmatom kocku, guľu 

-približne nakreslia kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník 

-vedia objaviť a jednoducho opísať pravidlo postupnosti 

-opisujú polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestnia v ňom predmet podľa pokynov 

Negatíva 

- deti majú problém s orientáciou v štvorcovej sieti 



- niektoré deti nechápu inštrukcie a pokyny pri samostatnom riešení úloh 

- sú nesústredené, majú nízku koncentráciu pozornosti 

Opatrenia 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup a vhodné podnety na orientáciu v štvorcovej sieti 

- vytvárať vhodné podnety na rozvoj pozornosti detí a pochopenie inštrukcii zadania úlohy 

- vytvárať situácie pre individuálny prístup a vhodné podnety na rozvoj pozornosti počas 

celého dňa 

Človek a príroda 

3-4ročné 

Pozitíva 

-prezentujú svoje predstavy o prírodných javoch  

-získavajú prvé poznatky o ochrane prírody a základné návyky ekologického správania 

-poznajú rôzne druhy ovocia a zeleniny 

-vedia pomenovať niektoré živočíchy žijúce v blízkom okolí 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-identifikujú základné prvky počasia 

-triedia prírodniny podľa rôznych znakov 

-dve deti poznajú a vedia opísať slnečnú sústavu 

-identifikujú rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu 

-rozlišujú aktivity a činnosti, ktoré môžu zdravie poškodzovať alebo podporovať 

-rozpoznávajú mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúvajú ich 

 

 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-prezentujú svoje predstavy o prírodných javoch  

-vymenujú ročné obdobia, uvedomujú si zmeny v prírode počas roka 

-odlišujú živé od neživých súčastí prírody 

-rozpoznávajú niektoré poľnohospodárske rastliny, poznajú ich úžitok 

-identifikujú rôznorodosť spôsobu života živočíchov 

-opisujú základné fyziologické funkcie ľudského tela 

Negatíva  

-v aktivitách zameraných na praktickú činnosť sú niektoré deti nesústredené, vyrušujú, 

nepočúvajú 

niektoré deti nemajú osvojené základné návyky ekologického správania (hádžu odpadky na 

zem, lepia žuvačky) 

Opatrenia 

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

-zaraďovať aktivity zamerané na zber a triedenie odpadu v okolí MŠ 

-pri nevhodnom ekologickom správaní viesť diskusiu s deťmi na dôležitosť ochrany 

životného prostredia  

Človek a spoločnosť 

3-4ročné 

Pozitíva 

-poznajú pojem teraz, potom, dnes 

-poznajú miesto svojho bydliska 

-vedia, kto tvorí ich rodinu 

-vedia ukázať alebo povedať koľko majú rokov 

-rozlišujú dopravné prostriedky: auto, lietadlo, loď, vlak 



-vyjadrujú svoje zážitky, radosť, spokojnosť i hnev   

-zapájajú sa do spoločných hier a komunikujú v nich  

4-5 ročné 

Pozitíva 

-poznajú bezpečný spôsob prechodu cez cestu 

-rozlišujú dopravné prostriedky, poznajú základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej 

premávke 

- poznajú pojem teraz, potom, dnes, včera, zajtra 

-všímajú si rôznorodosť krajiny, rozlišujú významné objekty svojho bydliska 

-používajú poďakovanie, vedia požiadať o pomoc 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-poznajú a opisujú režim dňa 

-rozprávajú o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a v materskej škole 

-orientujú sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca, roka 

-poznajú význam vybraných dopravných značiek 

-poznajú adresu svojho bydliska 

-identifikujú a opisujú nebezpečné a rizikové situácie v cestnej premávke 

-poznajú štátne symboly Slovenskej republiky – zástavu, hymnu, znak 

-vedia vyjadriť pocity zo zážitku vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne aj negatívne 

-pomáhajú mladším deťom v rôznych situáciach počas dňa 

Negatíva 

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

hrách, nedokážu ovládať svoju impulzívnosť 

-v prípade konfliktu sa uchyľujú k telesným výpadom - búchanie, strkanie, štípanie 

-prejavuje sa u detí aj  agresívne správanie - hryzenie, bitie, štípanie  

Opatrenia 

-vhodnou motiváciou a pozitívnym hodnotením vhodného správania sa upevňovať 

spoločenské a kultúrne návyky 

-rozvíjať empatiu modelovými situáciami a hrami 

-individuálnym prístupom viesť dieťa k nenásilnemu riešeniu konfliktov  

Človek a svet práce 

3-4ročné 

Pozitíva 

-s pomocou učiteľky vytvoria jednoduchý výrobok 

-s pomocou učiteľky používajú rôzne predmety dennej potreby a vybrané pracovné nástroje 

-vymenujú a poznajú niektoré pracovné profesie 

-uplatňujú jemnú motoriku a vizuomotorickú koordináciu pri práci s drobným materiálom 

 4-5 ročné 

Pozitíva 

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

-kombinujú, prevliekajú šnúrky 

-manipulujú s nožnicami, strihajú jednoduché tvary z papiera 

-samostatne vytvoria jednoduchý výrobok 

-rozpoznávajú rôzne prírodné materiály 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotovujú daný predmet 

-pracujú podľa jednoduchého kresleného postupu 

-poznajú niektoré tradičné remeslá 



-manipulujú s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi 

Negatíva  

-niektoré deti nevedia používať nožnice 

-jeden predškolák pri práci vyžadujúcej jemnú motoriku má nedostatočné zručnosti, na 

všetko povie, že to nevie 

Opatrenia 

-do organizačných foriem častejšie zaraďovať manipuláciu s nožnicami, lepenie, tvarovanie 

-vytvárať situácie pre individuálny prístup a zaraďovať viac aktivít na samostatné vytváranie 

výrobkov 

Umenie a kultúra - HV 

3-4ročné 

Pozitíva 

-spievajú jednoduché piesne a riekanky 

-reagujú na hudobný podnet hrou na rytmických nástrojoch 

-reagujú na počúvanú hudbu pohybom 

-imitujú pohyb v hudobno-pohybových hrách so spevom 

-počúvajú vokálne a vokálno-inštrumentálne skladby a piesne 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-pozorne a úmyselne počúvajú detské piesne 

-vokálne rytmizujú riekanky kolektívne 

-zapamätajú si sled pohybov v jednoduchej choreografii 

-dodržiavajú jednoduché pravidlá v hudobno-pohybových hrách, zvládnu elementárnu 

podobu hry na tele 

-identifikujú rytmické nástroje Orffovho inštrumentára 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-spievajú piesne a riekanky 

-identifikujú základné klasické hudobné nástroje 

-využívajú tanečné prvky v jednoduchých choreografiách 

-realizujú rytmický sprievod k riekankám a piesňam 

-využívajú hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne 

či skladby 

Negatíva 

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

-niektoré deti nedokážu spievať v primeranej intenzite so zreteľom na kolektívny spev, snažia 

sa prekričať ostatných 

Opatrenia 

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

-častejšie zaraďovať spievanie piesní so zreteľom na kolektívny spev 

 

Umenie a kultúra - VV 

3-4ročné 

Pozitíva 

-tvarujú modelovaciu hmotu miesením, gúľaním a vaľkaním a vytvárajú jednoduché 

priestorové tvary 

-z hotových prvkov skladajú jednoduchý objekt a spájajú ich lepením 

-kreslia hlavonožce a čmáranice, pomenovávajú kresby 

-kreslia a maľujú rôznymi výtvarnými technikami   

-spontánne pripevňujú tvary na plochy lepením 



4-5 ročné 

Pozitíva 

-kreslia schematickú postavu „panáka, zvieraťa“ 

-rozlišujú základné a zmiešané farby 

-vystrihujú predkreslené tvary 

-zámerne umiestňujú tvary na plochu lepením 

-z modelovacej hmoty vytvárajú jednoduché tvary 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-kreslia postavu a jej hlavné časti, opisujú obsah kresby 

-používajú rôzne kresliarske nástroje 

-výtvarne vyjadrujú svoje predstavy o svete, reagujú výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety 

-spájajú časti obrázkov lepením 

-vystrihujú časti obrázkov 

Negatíva 

-niektoré deti majú nesprávny úchop pastelky a vyvíjajú neprimeraný tlak na podložku  

-niektoré sú nesústredené počas činnosti, dlho im trvá celková činnosť 

Opatrenia 

-do organizačných foriem častejšie zaraďovať a zapájať deti do kreslenia, vyfarbovania 

-vytvárať situácie pre individuálny prístup počas činnosti detí 

-motivovať deti k záujmu o výtvarne činnosti 

 

 

Zdravie a pohyb 

3-4ročné 

Pozitíva 

-majú osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti 

-na základe ukážky vykonajú polohu alebo postoj /stoj, drep, kľak, sed, ľah/ 

-popisujú potraviny, ktoré majú radi a ktoré nie, vysvetlia prečo 

-súvislou chôdzou zvládnu krátku turistickú vychádzku 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-uvádzajú rozdiel medzi tým, keď sú zdraví a chorí 

-rozlišujú zdravé a nezdravé potraviny 

-ovládajú správnu techniku chôdze a behu, poskoky na jednej nohe 

-dokážu rešpektovať pravidlá hry 

-zvládnu turistickú prechádzku 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-identifikujú typické znaky ochorenia a zdravia 

-uvádzajú príklady zdravej a nezdravej výživy 

-ovládajú rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania 

-vykonávajú tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah 

-v hudobno-pohybových hrách vedia uplatniť získané pohybové schopnosti 

-rešpektujú pravidlá hier 

-zvládnu dlhšiu turistickú prechádzku 

Negatíva 

-niektoré deti nemajú správnu techniku cvičenia, nie sú dôslední 

-niektoré deti sú menej pohybovo zdatné, nekoordinované pohyby 



-dve najmladšie deti sa odmietajú zapájať do pohybových aktivít 

Opatrenia 

-individuálne pristupovať k deťom počas cvičenia, upozorňovať ich pri nesprávnej technike 

cviku 

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

pohybových návykov, schopností a zručností 

-zapájať deti individuálnym prístupom a dbať na správnu motiváciu 

Právo dieťaťa 

3-4ročné 

Pozitíva  

-deti majú vlastné nápady, vedia prijať a rozvinúť aj nápady iných detí 

-sú priateľské k ostatným deťom 

-na elementárnej úrovni vedia vyjadrovať svoje emócie 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-poznajú význam rodiny 

-rozvíjajú verbálnu a neverbálnu komunikáciu 

-rozvíjajú vzájomnú dôveru 

-vedia určiť krajinu, v ktorej žijú 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-uvedomujú si význam rodiny 

-majú kooperatívne správanie 

-vedia vyjadriť pocit strachu, prejaviť empatiu, dôveru  

-vedia vymenovať a graficky znázorniť štátne symboly 

-deti rešpektujú a prijímajú dieťa pochádzajúce z inej krajiny s rečovou bariérou 

Negatíva 

-v hrách si často ubližujú, trhajú si hračky, berú druhým,ak nie je podľa ich predstáv 

-niektoré deti často žalujú na ostatných 

Opatrenia 

-vytvárať hry orientované na spoluprácu 

-zaraďovať viac hier na rozvíjanie priateľských vzťahov a vytváranie dôvery  

 

Zdravý životný štýl 

3-4ročné 

Pozitíva 

-poznajú význam konzumácie ovocia a zeleniny 

-majú osvojené niektoré základné hygienické návyky 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-rozlišujú zdravé a nezdravé potraviny 

-majú osvojené základné hygienické návyky 

-vedia opísať jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia a zubného kazu  

5-6 ročné 

Pozitíva 

-poznajú zdravé a nezdravé potraviny 

-majú osvojené základné hygienické návyky, pomáhajú mladším deťom osvojovať si ich 

-na elementárnej úrovni chápu význam zdravej výživy pre zdravie človeka 

-majú základné informácie o význame pohybu pre naše zdravie 

Negatíva 



-nevedia odhadnúť mieru nebezpečenstva v zdraviu ohrozujúcich situáciách 

Opatrenia 

-vytvárať a riešiť modelové situácie na určenie miery nebezpečenstva 

Pohybový program „Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme.“ 

3-4ročné 

Pozitíva 

-osvojujú si základné pohybové schopnosti a zručnosti 

-zvládnu imitovať základné lokomočné pohyby – chôdza, beh, skok, lezenie 

-deti vykonajú chôdzou obrat okolo svojej výškovej osi 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-na základe ukážky vykonajú drep a kľak 

-ovládajú skok znožmo cez prekážku 

-ovládajú plazenie a preliezanie primeraných prekážok 

-utvárajú si správnu koordináciu pohybov 

5-6 ročné 

Pozitíva 

- ovládajú správnu techniku chôdze a behu 

-zdokonaľujú si správne držanie tela 

-ovládajú jednoduché akrobatické zručnosti – stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi 

-manipulujú s náčiním – hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie 

-ovládajú skok znožmo a skok cez prekážky 

Negatíva 

-nevedia sa zmieriť s prehrou 

-niektoré deti nemajú správne držanie tela v sede 

Opatrenia 

-častejšie zaraďovať hry zamerané na pochopenie fair-play 

-zaraďovať cviky na správne držanie tela, upozorňovať deti na správne držanie tela v sede za 

stolom, atď. 

 

Enviromentálna výchova 

3-4ročné 

Pozitíva 

-vedia pomenovať základné prírodné zdroje vody 

-vedia vymenovať ročné obdobia a ich typické znaky 

-poznajú farby kontajnerov pri separácií odpadov 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-na výzvu vedia roztriediť odpad podľa farby kontajnerov 

-opisujú, ako človek využíva vodu, na čo všetko ju potrebuje 

-vedia identifikovať, že voda sa nachádza aj v rastlinách, pôde a v rôznych potravinách 

5-6 ročné 

Pozitíva 

-separujú odpad podľa farby kontajnerov 

-pozná význam vody pre človeka, rastliny a živočíchy 

-uvádzajú príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda 

-na elementárnej úrovni nadobúdajú skúsenosti a chápu svet, ktorý ich obklopuje 

-rady pozorujú, experimentujú, skúmajú prírodné javy a ich zákonitosti 

Negatíva 

-niektoré deti pristupujú k rastlinám necitlivo (olamovanie konárov, trhanie kvetov) 



Opatrenia 

-zaraďovať viac aktivít zameraných na ochranu  prírody 

-uskutočňovať viac vychádzok do blízkeho lesa 

Informačno-komunikačné technológie 

3-4ročné 

Pozitíva 

oboznámili sa s digitálnou hračkou Bee-Bo 

4-5 ročné 

Pozitíva 

-ovládajú naprogramovanie digitálnej hračky Bee-Bot na dva kroky  

5-6 ročné 

Pozitíva 

-ovládajú základy práce s digitálnymi technológiami- práca na interaktívnaj tabuli 

-vedia naprogramovať digitálnu hračku Bee-Bot tak, aby prešla stanovenú trasu bez prekážok 

a zastávok 

Negatíva 

-niektoré deti nevedia naprogramovať naraz 4 kroky určenej trasy na digitálnej hračke Bee-

Bot 

-niektoré deti nemajú dostatočnú orientáciu na štvorcovej sieti pri práci s digitálnou hračkou 

Bee-Bot 

-neovládajú vekuprimerané digitálne hry nakoľko interaktívna tabuľa nemá funkčné 

programy 

Opatrenia 

- častejšie zaraďovať aktivity na programovanie viacerých krokov v štvorcovej sieti 

s digitálnou hračkou Bee-Bot 

-aplikovať v procese výučby viac aktivít na orientovanie sa v štvorcovej sieti s digitálnou 

hračkou Bee-Bot aj bez nej 

- nainštalovať programy pre deti-rozšíriť  

 

 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods.  2 

písm. c) 

 

- Brigáda s rodičmi – úprava školského dvora, demontovanie preliezok  na školskom 

dvore, osadenie lavičiek , výsadba zelene, náter kontajnera. 

- Prepojenie tried internetom – potiahnutie káblov po celej budove . 

- Mikuláš v materskej škole zabezpečenie mikulášskych balíkov rodičovským 

združením. 



- Rozlúčka predškolákov - v areáli materskej školy . 

- Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie hračiek do tried  

 

 

 

 

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        

 

 

 

So  Zriaďovateľom v zastúpení starostom obce   

- na dobrej úrovni spolupráca, informovanosť, komunikácia. 

So Základnou školou  

Návštevy- návšteva 1. ročníkov pred zápisom do školy 
  

 Spolupráca s logopédom  

Logopedickú starostlivosť na našej škole zabezpečovala logopedička PaedDr. Bibiana 

Novákovová. Logopedická intervencia bola uskutočňovaná 2 x mesačne. 

 

Spolupráca s psychológom 

V oblasti spolupráce bola zabezpečená spolupráca s CPPPaP -  Testy školskej zrelosti, avšak z 

dôvodu hygienických opatrení  COVID-19 sa neuskotočnili. 
                   

 

 

                 Vypracovala                                                 Mgr. Marieta Bielická                            
riaditeľka MŠ           

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022, ktorú vypracovala 

Mgr. Marieta Bielická, riediteľka MŠ, prerokovaná v Rade školy  19.10.2022. 

 

 

 

 

V Kanianke 19.10.2022                                         Ing. Katarína Borková 

 

 


