
SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ 

VÝSLEDKOCH  A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016 / 2017 

v zmysle vyhlášky MŠSR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

OBSAHUJE: 

 

1.) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Svinná 

Adresa:  913 24 Svinná č. 131 

Kontakty:  mail: zs.ms.svinna@svinna.sk 

tel. číslo: 0911 976 703 

Zriaďovateľ:  Obec Svinná, 913 24 Svinná č. 141 

Riaditeľka:  PaedDr. Ingrid Ondrušková 

Zástupkyňa  MŠ:  Mgr. Daniela Hanzlíková 

Rada školy: zriadená v roku 2004, mala 5 členov, bola informovaná o dlhodobej koncepcii 

 MŠ, výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacom procese, plánoch a 

projektoch MŠ, o hospodárení a finančných prostriedkoch,  vyjadrovala sa ku 

koncepcii a k výsledkom výchovno-vzdelávacej práce. Od 1.2.2009, kedy bola 

ZŠ s MŠ spojená do jedného právneho subjektu, bola zvolená nová RŠ, ktorá 

má 11 členov.  

  Predseda RŠ: Mgr. Ivan Lobotka 

 

2.) Údaje o počte detí v MŠ: 

V školskom roku 2016/17 bolo v materskej škole 63 detí. Deti boli zaradené do 3 tried: 

1. trieda:  17 detí vo veku od 2 do 4 rokov, učiteľky:  Bc. Dana Majdiaková 



     Mgr. Daniela Hanzlíková - zástupkyňa RŠ pre MŠ 

2. trieda: 22 detí vo veku od 4 do 5 rokov, učiteľky:   Bc. Jana Pristachová 

                       Gabriela Vondrová  

3. trieda: 24 detí vo veku od 5  do 6  rokov, učiteľky:   Veronika Bondrová 

                                                                                         Oksana Krajčírová 

                                                                                                                                                                              

3.) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy: 

Zaškolených a pripravených na školu bolo 24 detí. Zapísaných do 1. ročníka bolo 22 detí, 2 

deti mali na odporúčanie CPPP v  Bánovciach nad Bebravou, a žiadosť rodičov odklad 

povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

 

4.) Údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2016/17: 

Na uvoľnené miesta bude od septembra 2017 prijatých do MŠ Svinná 31 detí. Pre školský rok 

2017/18 je teda do MŠ zapísaných 72 detí, ktoré budú rozdelené do 4 tried.  

 

5.) Uplatňované učebné programy: 

- Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

- Školský vzdelávací program „Zdatné deti“ 

- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou 

 

6.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Počet všetkých zamestnancov: 8 



Pedagogickí zamestnanci:  6 

Prevádzkoví zamestnanci:   2 

Úplné stredoškolské vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie – 2 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním na predškolskú pedagogiku – 2 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na predprimárne a primárne vzdelávanie-2 

1. Atestácia v obore – 2 

 

7.) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

V školskom roku 2016/2017 absolvovali pedagogickí zamestnanci nasledujúce vzdelávacie 

aktivity: 

- Aktualizačné vzdelávanie -  4 zamestnanci 

 

8.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 prezentácia MŠ na internetovej stránke školy www.zivaskola@edupage.org a na 

nástenkách 

AKCIE PORIADANÉ V MŠ:  akcie sme plnili podľa plánu školy, ktorý sme priebežne 

podľa potreby dopĺňali a obmieňali 

 aktivity zamerané na podporu zdravia detí: ovocné a zeleninové dni  

 tematické turistické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období 

 jesenné tvorivé dielne spojené s ochutnávkou zdravých zeleninových nátierok 

v spolupráci so školskou jedálňou - triedne aktíva  

 jesenná výstava zhotovených výrobkov v priestoroch materskej školy 

 besiedka so starými rodičmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

 divadelné predstavenia – Zlatovláska, Pyšná princezná, O neposlušnej mamine 

 zdravé oči už v materskej škole – diagnostický program 

 mikulášska besiedka  

 vianočná akadémia pre deti a rodičov – akcia v spolupráci s obcou, vianočná tržnica 

 koledovanie po obci 

http://www.zivaskola@edupage.org


 sánkovačka v materskej škole 

 korčuliarsky výcvik pod odborným vedením inštruktorov z organizácie Revel sport – 

realizovaná 2x 

 fašiangové tradície –  detský triedny karneval 

 spoznávanie vesmíru v spolupráci s mobilným planetáriom 

 návšteva obecnej knižnice - spolupráca s miestnou knižnicou  

 environmentálne aktivity v areáli školy 

 slávnostná akadémia ku Dňu rodiny v obci – program detí 

 prezentácia výtvarných prác detí i učiteliek na výstavách v MŠ  

 predplavecký výcvik v Tr. Tepliciach v spolupráci s organizáciou Revel Sport 

  pri príležitosti „Dňa detí“  poldenné výlety bez rodičov do Lubiny na Mini farmu 

 nosenie tabla predškolákmi,  

 rozlúčka v materskej škole s predškolákmi – triedne aktívum bez účasti rodičov 

  odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pani riaditeľkou,  

 spolupráca so ZŠ Svinná -  vzájomné návštevy a otvorené hodiny, účasť učiteliek MŠ 

na zápise do ZŠ, návšteva školského klubu detí 

 vyučovanie anglického jazyka  prostredníctvom programu „Wattsenglish“– vyučovala 

odborná lektorka Mgr. Veronika Selešová 

 tanečný krúžok pod vedením odbornej lektorky Ing. Barbory Ševčíkovej 

  

Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila: 

- projekt „AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE“ – zameraný na skvalitnenie 

vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa 

pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v 

reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci 

vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii 

aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania 

základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania 

výchovných problémov. 

- projekt „ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO 

ŠKOLSTVA“ – zameraný na vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického 

vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a 

vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj 



vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov. 

- Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách: „Školské ovocie“. 

- Projekt na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou 

Európskej Únie: „Školský mliečny program“. 

 

Inšpekčná činnosť – školskom roku 2016/2017 bol v materskej škole vykonaná inšpekčná 

činnosť  - tematická: Stav výchovno – vzdelávacej činnosti a učenia sa päť až šesť ročných 

detí v materskej škole, kde boli vyzdvihnuté silné stránky výchovno – vzdelávacej činnosti 

a učenia sa 5 až 6 ročných detí – vyvážené zastúpenie frontálnych, skupinových 

a individuálnych činností s rešpektovaním výchovno – vzdelávacích potrieb detí, 

sprístupňovanie poznatkov formou zážitkového učenia, rozvíjanie praktických návykov 

a zručností detí najmä pri rozvíjaní grafomotorických spôsobilostí detí, pozitívna atmosféra, 

motivujúce a podnetné hrové prostredie, vhodne zvolené učebné pomôcky, digitálne 

pomôcky, interaktívna tabuľa. Zlepšenie si vyžaduje vytvorenie dostatočného priestoru deťom 

na porovnávanie vlastných činností i výkonov v skupine, na vyjadrovanie hodnotiacich 

záverov a na zdôvodňovanie opodstatnenosti správnej/nesprávnej odpovede detí. 

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, spĺňajú bezpečnostné a hygienické 

požiadavky. Triedy sú dobre osvetlené, slnečné, priestranné. Materiálno – technické 

vybavenie hračiek a učebných pomôcok je primerané. Potrebné je doplniť triedy 

modernejšími učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Každá trieda je vybavená 

interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a notebook, pripojením na internet, CD 

prehrávačom, počítačom s pripojením na internet, jedna trieda má televízor a DVD 

i videoprehrávač.  

V tomto školskom roku sme zakúpili a zabezpečili: 

o  obec zabezpečila nový nábytok do triedy na poschodí – predškolská trieda, detskú 

kuchynku do novo vytvorenej triedy, ležadlá, posteľnú bielizeň, plachty, paplóny 

a vankúše, vnútorné žalúzie na strešné okná, sieťky na okná do tried na prízemí, 

madlo /drevené držadlo na stene na schodisku/ a detskú poistku na schodište 



o  sponzorsky sme získali od firmy FSGroup s.r.o. pracovné oblečenie pre každú 

učiteľku – tričká s logo školy 

o  hračky, pedagogickú a detskú literatúru,  

o  didaktické a digitálne pomôcky 

 

12.) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti 

- finančné zabezpečenie školy riadi Obec Svinná 

- rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradia 

príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 

12,- € na dieťa. 

- vzdelávacie poukazy nemáme 

- rodičia detí majú založené občianske združenie rodičov pri MŠ Svinná  s vypracovanými 

stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi výbor OZ, zložený z rodičov 

detí. Na účet občianskeho združenia sú odvádzané príspevky z darovania 2 % z odvedených 

daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

nákup hračiek, učebných a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového  a materiálno – 

technického vybavenia.  

- rodičia detí prispievajú dobrovoľnými príspevkami na nákup hračiek a drobného výtvarného 

a pracovného materiálu 

 

13.) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

Koncepčný zámer školy v školskom roku  2016/ 17: 

13.1. Podporovať telesné a duševné zdravie detí predškolského veku, skvalitňovať ich 

športovo – pohybovú prípravu 

Cieľ bol splnený priebežne vo výchovno – vzdelávacom procese, počas pobytu vonku, 

prostredníctvom využívania detských dopravných pomôcok – odrážadlá, kolobežky, bicykle 

a pod., mini fitnes telocvične na poschodí v MŠ, telocvične ZŠ, školskej záhrady, futbalového 



ihriska, Školského vzdelávacieho programu „Zdatné deti“. Menej pohybovo zdatné deti sa 

metódou príkladu a pohybového vzoru stali pohybovo zdatnejšie.  

13.2.  Realizovať koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania 

Cieľ bol splnený vo výchovno-vzdelávacom procese využívaním environmentálnych hier, 

vychádzok do prírody, rôzneho metodického materiálu. Na základe zážitkového učenia sa 

zvýšila úroveň kognitívnych schopností detí v oblasti environmentálnej výchovy.  

13.3. Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

Krúžková činnosť bola zameraná na spoznávanie anglického jazyka, spájanie hudby s 

pohybom.  

13.4. Skvalitniť úroveň počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, zvyšovať 

informačnú gramotnosť 

Cieľ bol splnený priebežne vo výchovno – vzdelávacom procese pomocou počítačov na 

jednotlivých triedach, využívaním interaktívnej tabule a interaktívnych programov pre deti 

predškolského veku počas hier, edukačných aktivít a individuálneho záujmu detí. 

 

14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

14.1. Dobré výsledky dosiahla škola v týchto oblastiach: 

- maximálna odborná erudovanosť a manažérske schopnosti riaditeľa školy 

- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov na  veľmi dobrej úrovni 

- podpora a kooperácia materskej školy s rodičmi, ZŠ a zriaďovateľom   

o kvalitná pedagogická dokumentácia 

o dodržiavanie platnej legislatívy 

- dobrá klíma MŠ 

o otvorenosť materskej školy verejnosti 

o dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí  



o podnetné prostredie pre realizáciu environmentálnych, pohybových a 

vzdelávacích aktivít,  

o komplexný rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa,  

o využívanie alternatívnych prvkov a inovačných metód v edukačnom procese,  

o dobrá technická vybavenosť a vybavenie hrovým materiálom,  

o metodicko-poradenská činnosť pre rodičov,  

o vzájomná dôvera a  spoluúčasť rodičov (celej rodiny) na aktivitách školy - 

spolupráca s občianskym združením RZ a Radou školy  

o priestranný areál školy 

o celková úroveň rozvoja osobnosti detí, veľmi dobrá zaškolenosť 5-6 ročných 

detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

o primeraná úroveň plnenia Školského vzdelávacieho programu „Zdatné deti“ 

o estetika prostredia MŠ 

o  rozvoj estetických potrieb detí 

o krúžková činnosť a jej výsledky  

o  záujem pedagogických zamestnancov o profesijný rast - záujem o vzdelávacie 

aktivity v rámci kontinuálneho vzdelávania 

o  dobrá prezentácia na verejnosti, množstvo akcií 

14.2 Naďalej je potrebné pokračovať v činnostiach a aktivitách, ktoré pomáhajú v rozvoji 

výchovy a vzdelávania detí: 

- spolupracovať so zriaďovateľom a rodičmi vylepšovať interiér i exteriér MŠ 

a materiálne podmienky 

- vybaviť školu modernými učebnými a didaktickými pomôckami 

- zručnosti učiteliek rozvíjať v oblasti tvorby a realizácie projektov s cieľom získavať 

cez ponúkané grantové programy finančné prostriedky, v rámci ktorých zvýšime 

kvalitu materskej školy 

- skvalitniť:  hru a učenie hrou 

kontrolný a hodnotiaci systém 

           informačný systém  

           odbornú metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov 

 



So Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2016/17 bola dňa 28.8.2017 oboznámená pedagogická rada, ktorá správu schválila.  

 

Správa bude prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy a následne odovzdaná 

zriaďovateľovi.  

 

 

 

Vo Svinnej 28.8.2017 

 

Vypracovala:                                                             Zástupkyňa MŠ: Mgr. Daniela Hanzlíková                  

  

Riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr. I. Ondrušková 


