
 

 

 
S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  
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dňa 26.06.2018 
 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
Mestu Považská Bystrica 
s c h v á l i ť  
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti EP Materskej 
školy  Šebešťanová 5, Považská Bystrica za 
školský rok 2017/2018 
V Považskej Bystrici dňa 02.07.2018 
Mgr. Dana Bubelová 
 
predseda Rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
EP Materskej školy, Šebešťanová 5, Považská Bystrica za školský rok 2017/2018. 

 
 

 
1. Základné identifikačné údaje o škole:  
 
1. Názov školy: Základná škola s materskou školou 
2. Adresa školy: Považské Podhradie 169, Považská Bystrica, 017 04 
3. Telefónne číslo: 042/4326812              faxové číslo: 
4. Internetová adresa:                               e-mailová adresa:mss@zspodhradpb.edu.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica 
 
2. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Dagmar  Chrabačková Riaditeľka ZŠ s MŠ 
Mgr. Milena Lučivjanská  ZRŠ pre MŠ 
 
3. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Základnej škole Považské Podhradie 169  bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14.09.2016. 

Funkčné obdobie začalo dňom  03.10.2017  na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 
1. Mgr. Dana Bubelová Predseda RŠ zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov ZŠ Pov. Podhradie 
2. Mgr. Milena Lučivjanská Zástupca RŠ zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov EP MŠ (Pov. 
Podhradie, Šebešťanová) 

3. Mgr. Helena Hrkotová člen zvolený zástupca nepedagogických 
zamestnancov ZŠ a MŠ 

4. Ing. Banásová Mária člen zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ 
5. Ing.arch Zuzana 

Jurkechová 
člen zvolený zástupca rodičov žiakov 

MŠPov. Podhradie 
6. Ing. Pániková Martina člen zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ 
7. Šesták Miroslav člen zvolený zástupca rodičov žiakov MŠ 

(Šebešťanová) 
8. Bc. Holák Ladislav člen poslanec Mesta Pov. Bystrica 
9. Ing. Ján Kunovský člen poslanec Mesta Pov. Bystrica 



 

 

Rada školy na svojich dvoch  zasadnutiach prerokovala a schválila správu o činnosti za 
predchádzajúci školský rok, prerokovala a schválila plán práce školy, vyjadrovala sa 
k aktivitám vyplývajúcim z plánu mesačných činností  školy.   
 4. Údaje o deťoch školy za školský rok 2017/2018 
 
EP Materská škola Šebešťanová 5 
 
Kapacita MŠ: 19 detí 
 

V e k o v é 
zloženie Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

 Počet  
tried 

Počet 
detí 

Z toho 
integro
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
detí Z toho integrovaných 

3 - 6 1 16 0 1 16 0 

Spolu 1 16 0 1 16 0 

  
Iné skutočnosti, vysvetlivky.   
         
        Počet predškolákov – 6 
        Priemerná dochádzka -  12 
 
        Počet dievčat – 4 
        Počet chlapcov – 12 
        Počet odchádzajúcich detí do ZŠ - 4  
        z toho OŠD – 2 
      
 
5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy  
      
 

 
Materská škola 

 

 
Počet Školská kuchyňa a jedáleň 

 
Počet 

 
zamestnanci MŠ spolu 

 

 
3 

 
zamestnanci spolu 

 
1,5 

Z toho PZ* 
 

 Z  toho  

Z počtu PZ 
 

2 kuchárka 1 

kvalifikovaní 
 

2 vedúca  ŠJ 0,5 

 
Zamestnanci spolu MŠ, ŠJ:        4,5 



 

 

 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
 
1. Mgr. Vlasta Žibrunová                   Predškolská pedagogika 
                                                         
2. Mgr. Mária Kucharíková                Predškolská a elementárna pedagogika 
                                                        Trnavská univerzita 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
       

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
  ukončilo pokračuje začalo 

 Aktualizačné 1 3 0 0 
Aktualizačné, 
prípravné atestačné 1 1 0 0 

 
6) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

 
Údaje o aktivitách  organizovaných školou       

 
Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

SEPTEMBER  
Slávnostné zahájenie školského roka 
2017/2018 v budove EP MŠ Šebešťanová 5, 
Považská Bystrica 

Deň mlieka 

Jesenné tvorivé dielne s rodičmi: vyrezávanie 
tekvičiek 

 

OKTÓBER   
Týždeň zdravej výživy: Ovocníčkovia Vystúpenie pre starých rodičov v KD 

Šebešťanová 

Týždeň zdravej výživy : „Jeme zdravo“  Návšteva bábkového divadla: Janko 
a Marienka 

Púšťanie vyrobených šarkanov Deň jablka 
Pani Jeseň: spoločné tvorenie z prírodnín  

Aktivity – zdravý úsmev  
NOVEMBER    
Turistická vychádzka: zber jesenných plodov, 
pozorovanie zmien v prírode a sfarbenie 
listov 

 

Otvorená hodina pre zákonných zástupcov 
detí 

 

DECEMBER   



 

 

Vianoce v MŠ – cyklus tradícií  

Mikuláš v MŠ  
Zdobenie stromčeka, výroba vianočných 
ozdôb 

 

Vianočná besiedka v MŠ  
Štedrá večera v MŠ so zvykmi a tradíciami- 
spoločný obed 

 

JANUÁR    
Sánkovačka, bobovačka, kĺzačka na kopci   

Experimentovanie so snehom a ľadom  

Snehuliacka rodinka na ŠD – stavanie so 
snehu 

 

Výroba kŕmidiel pre vtáčiky  

Pani Zima- spoločná tvorba zo snehu  

FEBRUÁR   
Otvorená hodina pre zákonných zástupcov Enviromentálna aktivita v spolupráci s CVČ 
MAREC  
Deň otvorených dverí Rodičovské združenie s témou: Čo by malo 

vedieť Vaše  dieťa pred vstupom do  ZŠ 
Veľkonočné vajíčko – spoločné veľkonočné 
tvorenie 

Návšteva knižnice a kníhkupectva Martinus v 
PB 

Rozprávkový týždeň: (čítanie rozprávok od 
rodičov, starých rodičov v MŠ) 

Deň vody: aktivity 

Aktivita – Od semienka k rastlinke  
APRÍL  
Návšteva vyučovacej hodiny u prvákov v ZŠ 
Považské Podhradie 169, Považská Bystrica 

Zápis detí do ZŠ- s účasťou učiteľky 

Pani Jar: spoločná tvorba Chránime prírodu - Deň zeme: aktivity 

Jarné tvorivé dielne s rodičmi  
Deň hračiek v MŠ  
Spoločné aktivity s deťmi zameraná na 
úpravu ŠD 

 

Turistická vychádzka do lesa   

MÁJ  
Besiedka pri príležitosti Dňa matiek Vystúpenie detí v KD pre ženy z miestnej 

časti 
 Hodina Environmentálnej výchovy: pri 

príležitosti Svetového dňa korytnačiek 



 

 

 Návšteva Hasičského a záchranného zboru 
v Považskej Bystrici pri príležitosti 
Medzinárodného dňa hasičov 

 Športový deň: pohybové hry a súťaže v MŠ 
pri príležitosti Svetového dňa zdravia 

  

JÚN  
Hry a súťaže na ŠD pri príležitosti MDD  

Návšteva EP Považské Podhradie 162, 
Považská Bystrica 

  

Predplavecký výcvik pre najstarších 
predškolákov 

 

Pohybové hry na futbalovom ihrisku 
v Šebešťanovej   

 

Rozlúčka s predškolákmi   
Pani Leto – spoločná tvorba  
 
 6.2 
Údaje o projektoch: 
  

• Projekt : Školské ovocie, Školské mlieko : 
      Cieľ projektu: zvýšiť konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov 

  
7) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
    v škole 
 

Komplexná školská inšpekcia bola uskutočnená v dňoch   24.04.2018 – 26.04.2018. 
Inšpekciu vykonali Mgr. Jana Králiková, školská inšpektorka ŠIC Trenčín a Mgr. Mária 
Turazová, školská inšpektorka ŠIC Trenčín. 
 

Učiteľka pripravila riadenú aktivitu pre deti zameranú na separovanie odpadu. Zvolila 
frontálnu organizáciu činnosti, v dôsledku ktorej neprejavili deti záujem o navodené aktivity 
(triedenie odpadu podľa druhu – plast, papier, sklo do vytvorených kontajnerov zo škatúľ, 
vystrihovanie a lepenie obrázkov do kontajnerov). V úvodnej časti učiteľka viac 
reprodukovala podľa obrázkov príbeh. Deti dostali málo priestoru, čím strácali o ďalšie 
aktivity záujem, vzájomne sa vyrušovali a odmietali odpovedať na otázky učiteľky. Najmä 
staršie deti si vyžiadali kresliť na pracovné listy. Do triedenia odpadu sa deti zapojili na 
pobyte vonku. Deti preukázali správne zručnosti pri manipulácii s interaktívnou tabuľou. 
U detí bola podporovaná predčitateľská gramotnosť podnetným prostredím. Nie všetky deti 
dodržiavali stanovené pravidlá komunikácie a zásady kultivovaného rečového prejavu. 
V praktických činnostiach prevažne deti správne manipulovali s ponúknutým materiálom, 
hračkami, didaktickými pomôckami, no deti mali menej príležitostí preukázať svoje 
spôsobilosti. Pri zaznamenávaní grafomotorického pohybu – vlnovky nie všetky deti držali 
správne grafický materiál. Deti neuplatňovali hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti 
v dôsledku toho, že neboli oboznámené s cieľmi a očakávaniami, čo mohli/mali dosiahnuť 
v aktivitách. Učebné problémy, činnosti neboli diferencované podľa rozvojovej úrovne detí, 
prevládala frontálna organizácia aktivít, dominantnosť učiteľky, čo znižovalo možnosti detí 



 

 

aktívne sa realizovať. Deti mali vytvorený priestor na striedanie aktívnych a pasívnych 
aktivít.  
Hygienické a sebaobslužné návyky boli na primeranej úrovni. 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie 
Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje 
tieto opatrenia: 
 

1. odporúča: 
 

1.1. Posilniť funkcie pedagogickej rady v kontrolnej a hodnotiacej, rozhodovacej  
     oblasti, týkajúce sa konkrétneho určenia východísk v uzneseniach z rokovaní      
     pre napredovanie výchovy a vzdelávania, uplatňovania prijatých postupov    
     všetkými pedagogickými zamestnancami. 

1.2. Účelne využívať zistenia z kontrolnej a hospitačnej činnosti. Z analýzy zistení   
     stanovovať vecné, konkrétne a merateľné postupy pre zlepšenie kvality  
     výchovno -  vzdelávacej činnosti. 

1.3. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti vytvárať priestor na stimuláciu hodnotiacich 
      a sebahodnotiacich spôsobilostí detí. 

1.4. V aktivitách viac vytvárať priestor na vzájomnú spoluprácu detí vo dvojiciach   
      a skupinách pri riešení problémových úloh. 

1.5. Vytvoriť deťom priestor na prezentovanie vlastných pocitov, názorov  
      a predstáv, nepredkladať deťom hotové poznatky. 

1.6. Aktivity a činnosti v procese učenia realizovať s využitím efektívnych  
     spôsobov činnostného charakteru s dôrazom na sebarealizáciu detí,       
     rešpektovanie ich rozvojových možností. 

 
8) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   
 

Elokované pracovisko v Šebešťanovej je jednotriedna materská škola umiestnená 
v účelovej jednoposchodovej budove rodinného typu. Prízemie tvorí  šatňa, trieda detí,  
kuchyňa, sklady, plynová kotolňa a sociálne zariadenie s umyvárňou. Na prvom poschodí je 
spálňa detí, detská toaleta a kancelárie pre vedúcu ŠJ a ZRŠ pre MŠ. Interiér budovy 
zodpovedá pedagogickým, hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám, vytvára 
pre deti podnetné, estetické a emocionálne  prostredie. Na prízemí sa zrealizovala 
rekonštrukcia detskej umyvárne. 

Kapacita materskej školy je 19 detí. Poskytuje celodennú a poldennú výchovu 
a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov , deťom s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.   

Trieda detí, ktorá je v prízemnej časti budovy, je  vybavená vhodným estetickým 
detským zariadením a zdravotne vyhovujúcim a bezpečným nábytkom, ktorý rešpektuje 
výšku detí, ich potrebu mať dostatok priestoru na hry, pohyb a odpočinok. V triede sú 
vytvorené hrové a pracovné kútiky. Na estetické dotváranie  interiéru sa využívajú aj detské 
výtvory, ktoré slúžia na prezentáciu práce a aktivity detí pre zákonných zástupcov. Priestory 
umožňujú deťom ponechať si svoje výtvory v prostredí materskej školy. 
 Súčasťou materiálneho vybavenia v MŠ sú voľne a viditeľne uložené pomôcky 
a hračky ako motivačný faktor. K vybaveniu patrí detská a odborná literatúra, výtvarný, 
pracovný a prírodný materiál, telovýchovné náradie a náčinie, učebné pomôcky, digitálna 
technika a iné doplnky.  



 

 

Materská škola je dostatočne vybavená informačno-komunikačnými prostriedkami 
ako počítač, notebook, tlačiareň, interaktívna tabuľa, fotoaparát, laminátor,  USB kľúč, 
robotická hračka, programovateľný robot, včielka Bee-Bot. 
 Budova je obklopená krásnou prírodou, vhodnou na pravidelné vychádzky a priame 
pozorovanie prírodného prostredia. Pre pobyt vonku na školskom dvore slúži školská záhrada 
s okrasnými krami, stromami, pieskoviskom, plastovým detským nábytkom, slnečníkmi, 
preliezkami a dreveným vláčikom. V školskej záhrade je zriadený sklad hračiek, ktoré majú 
možnosť deti využívať pri hre a športových či špeciálnych činnostiach. Podľa potreby ich 
majú k dispozícii.  

 Nepriaznivý je stav budovy, na ktorej opadávajú vonkajšie obklady. Je nutné 
dokončiť rekonštrukciu vonkajšej fasády a odtokových žľabov  pri vchode do budovy. Strop 
nad najvyšším podlažím, ktorý je súčasťou povaly, vykazuje známky havarijného stavu. 
 
9) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
  

Škola je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Finančné prostriedky 
prerozdeľuje zriaďovateľ školy - Mesto Považská Bystrica. Finančné prostriedky boli použité 
na mzdy zamestnancov, úhradu energií, nákupu kancelárskych potrieb, čistiacich 
prostriedkov, materiálu na údržbu, učebných pomôcok a pod. 
Kúpili sme:  
 

• 20 lehátok do spálne 
• šatňové detské skrinky, botník na detské topánky do šatne 
• sedenie pre deti na ŠD 
• učebné pomôcky    

 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov.  
 
Finančné prostriedky získané od rodičov – ZRŠ sa využili :   
 

• na  nákup kníh do detskej knižnice, kníh pre predškolákov, ktorí odchádzajú do školy 
• na nákup hračiek, výtvarných pomôcok,  
• na nákup násteniek využívaných na prezentáciu detských výtvorov, darčekov 

k posedeniam, oslavám, besiedkam, koncerty, divadlá, MHD,  akcie v meste a pod.
  

Za získané prostriedky z 2% daní sa tento rok nezakúpilo nič, peniaze sa využijú v budúcom 
školskom roku. 
 
10)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský   
       rok a vyhodnotenie jeho plnenia   
 

 Pri zameraní a cieľoch materskej školy sme vychádzali zo záverov analýzy doterajšej 
praxe a zamerania školy. Zameriavali sme sa na utváranie elementárnych základov 
environmentálneho myslenia, kladného vzťahu k prírodnému prostrediu, vzťahu k ľudovým 
tradíciám. Rozvíjali sme národné povedomie, návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, 
viedli sme deti k zdravej výžive.  



 

 

Cieľavedomou a systematickou prácou v tvorivej atmosfére sme rozvíjali osobnosť 
každého dieťaťa bez rozdielu. V spolupráci s rodinou  sme rešpektovali, uplatňovali a chránili 
potreby a práva všetkých detí.  

Prostredníctvom plnenia cieľov ŠkVP pod názvom Spolu za poznaním sme sa 
zamerali na realizovanie kvalitného predprimárneho vzdelávania. Rešpektovali sme osobnosť 
dieťaťa jeho záujmy a potreby, podporovali sme jeho individualitu a jedinečnosť. 

 
Do MŠ bolo prijatých   : 
 

• 5 žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, 
• 4 žiadosti o prijatie do MŠ boli vybavené kladne, 
• 1 žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu nízkeho veku dieťaťa. 

 
 Počas školského roka sme spolupracovali so zákonnými zástupcami detí, Základnou 
školou Považské Podhradie 169, Považská Bystrica, EP Považské Podhradie 162, Považská 
Bystrica, Považskou knižnicou, CVČ Lánska Považská Bystrica, obč. výborom mestskej 
časti a pod. 

 
11)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky  
       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení    
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

Ø kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov a vzťah všetkých 
zamestnancov školy k deťom 

Ø prezentácia detí pred verejnosťou 
Ø spolupráca s rodinou 
Ø estetické prostredie interiéru 
Ø uplatňovanie individuálneho prístupu 
Ø vybavenie triedy hračkami 

a didaktickým materiálom 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

Ø nedostatočné finančné ohodnotenie  
všetkých zamestnancov 

Ø vek budovy, obmedzená možnosť 
modernizácie z dôvodu nedostatku 
financií 

 
 
 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 

Ø dobré podmienky pre vzdelávanie a 
výchovu detí 

Ø zaujímavé a podnetné prírodné 
prostredie v okolí MŠ 

Ø spolupráca zamestnancov EP 
Ø pokračovanie v rekonštrukcii budovy 

 

 
RIZIKÁ 

 
Ø nedostatok finančných prostriedkov 
Ø zvýšená chorobnosť detí 

 

 
 12)  Ďalšie informácie o škole 
 



 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 
Psychohygiena ako súhrn podmienok potrebných na zabezpečenie duševného zdravia dieťaťa 
sa realizovala nasledovne: 
 

• v spolupráci so zákonnými zástupcami sa uľahčila deťom adaptácia na prostredie MŠ,  
• zosúladilo sa výchovné pôsobenie zákonného zástupcu a učiteľky v čase ranného 

príchodu dieťaťa do  MŠ, 
• rešpektovala sa rozvojová úroveň detí, 
• vytváral a rozvíjal sa vzťah : dieťa – učiteľka (kladný citový vzťah), 
• striedali sa rôzne druhy činností (boj proti nadmernej únave), 
• uplatňovali sa inovačné  metódy, rešpektujúci prístup, 
• dodržiaval sa pitný režim, pobyt na čerstvom vzduchu a popoludňajší odpočinok 
• vytvárali sa príležitosti pre zážitky z pozitívneho hodnotenia a úspechu pre podporu       

sebavedomia a sebadôvery, 
• dodržiavalo sa pravidelné striedanie aktívnych a pasívnych činností,  
• dodržiaval sa stanovený čas pre činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu a 
činnosti pre hry a hrové činnosti, pobyt vonku a vzdelávacie aktivity. 

 
Voľnočasové aktivity školy 

 
V tomto školskom roku v materskej škole deti nenavštevovali žiadny krúžok. 

 
            Škola ďalej dodržiavala pokyny protichrípkových opatrení, každodenne sa dôkladne 
vetrali a pravidelne dezinfikovali miestnosti, deti boli otužované vodou, vetrom, vzduchom, 
slnkom, pobytom na čerstvom vzduchu,  realizáciou pohybových a relaxačných činností, 
zaraďovaním cieľov z oblasti perceptuálno-motorickej. 
 
Spolupráca školy so zákonnými zástupcami, o poskytovaní služieb deťom a zákonným 
zástupcom 
  
   Škola naďalej skvalitňovala dobré vzťahy so zákonnými zástupcami detí. Pedagogickí 
zamestnanci pravidelne informovali zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch detí, boli prístupní tak k formálnym ako i neformálnym rozhovorom, individuálne 
konzultovali prípadné výchovné či vzdelávacie problémy.  

Zákonní zástupcovia detí sa stretávali na triednych schôdzkach, besiedkach, aktivitách 
organizovaných školou, podieľali sa na spoločných aktivitách, hrových popoludniach, 
pomáhali škole  prostredníctvom materiálnych a finančných sponzorských darov, poskytnutím 
2% z daní. Pedagogická, zdravotná a iná osveta bola poskytovaná i na informačných 
nástenkách umiestnených v priestoroch šatne. Pre deti a ich zákonných zástupcov bola 
ponúknutá možnosť vypožičiavať si detskú a odbornú literatúru podľa možností školy. Podľa 
záujmu boli realizované  osobné rozhovory učiteliek so zákonnými zástupcami o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch, pokrokoch, prípadne problémoch ich dieťaťa a poradenská činnosť. 
Zákonní zástupcovia boli oboznámení s platnou legislatívou pre MŠ.  

Pre zákonných zástupcov detí, ktoré boli v tomto školskom roku na zápise do prvého 
ročníka, bolo zrealizované rodičovské združenie zamerané na vstup do školy. Združenie sa 
konalo v EP Považské Podhradie 162, Považská Bystrica, v spolupráci oboch elokovaných 



 

 

pracovísk, ZŠ Považské Podhradie 169, Považská Bystrica a Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva v Púchove.  

So súhlasom zákonných zástupcov prebehlo vyšetrenie školskej zrelosti v spolupráci 
s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici. 

 
 
V uplynulom školskom roku sme sa riadili napĺňaním hlavného cieľa predprimárneho 

vzdelávania – dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-
sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 
v spoločnosti.    

Jednotlivé ciele výchovy a vzdelávania boli plnené priebežne počas celého školského 
roku a boli vypracované na konkrétne podmienky školy podľa ročných období. Podrobne je 
všetko rozpracované v Školskom vzdelávacom programe pod názvom Spolu za poznaním. 

Každodenné pedagogické pôsobenie, denný poriadok, rešpektovanie vekových 
osobitostí detí a ich potrieb v heterogénnej triede, diferencovanie učiva, smerovali ku 
komplexnému rozvíjaniu elementárnych kompetencií u detí /komunikačných, matematických, 
digitálnych, kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a 
personálnych, občianskych, pracovných/.  

Edukačný proces bol riadený profesionálne, využívalo sa zážitkové učenie, 
progresívne, inovatívne metódy a formy práce s deťmi.   

Edukačný proces sa realizoval prostredníctvom hry ako jednej z hlavných metód  
nadobúdania poznatkov, vedomostí a rozvíjania schopností detí, pričom sa rešpektovali 
osobitosti dieťaťa a vyzdvihovali sa jeho pozitívne vlastnosti. 

 Ďalšou z priorít našej MŠ bolo získavať dôveru rodičov detí, spolupracovať s nimi 
tak, aby sa rozvíjali kompetencie detí a zároveň aby boli rešpektované všetky potreby  
každého dieťaťa. 

 
Šebešťanová, 09.07.2018 
 
Vypracovala: Mgr. Milena Lučivjanská, ZRŠ 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.06.2018. 

 
 


