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Vypracoval : 

------------------- 
Beata Dujničová 
riaditeľka školy do 30.06.2019 

 

Východiská a podklady: 
---------------------------------- 
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky 
MŠ SR č. 306/2008 a 308/2009 Z. z. o materskej škole, Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R 
k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

 Koncepcia školy 
 Poradné orgány školy 
 Školský vzdelávací program 
 Plán práce školy 
 Školský poriadok 
 Pracovný poriadok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. Identifikačné údaje školy   

    

 Názov Materská škola   

 Adresa Školská 2, 900 51 Zohor   

 Kontakt 65961128, 0915788221   

 Webová stránka mszohor   

 e-mail skolka@zohoronline.sk   

 Zriaďovateľ Obec Zohor   

 Vedúci zamestnanci 

Dujničová Beata 

Mikušová Ľubica 

riaditeľka do 30.6.2019 
  

riaditeľka od 1.7.2019 

   Prokopová Ľubica zástupkyňa 

   Ing. Dudeková Sylvia vedúca ŠJ 

    

    

2. Počty detí   

    

 Zapísané 131  

 Nenastúpilo 8  

 Aktuálny počet 123  

 Nástup do prvého ročníka  25  

 Odklad povinnej školskej 6  

 dochádzky    

 Priemerná dochádzka 67 % - 82 detí  

 Počet prijatých detí k 2.9.2019   46  

    

    

3. Informácie o zamestnancoch   

    

 Spolu 20  

 Pedagogickí zam.                    PZ 12  

 Kuchárky                                  NZ 2  

 Upratovačky                            NZ 2  

 Spracovanie miezd                 NZ 1  

 Účtovníctvo                             NZ 1  

 Školník, údržba školy             NZ 1  

 Kurič                                         NZ 1  

 
Poznámka: PZ- pedagogickí zamestnanci 
                    NZ- nepedagogickí zamestnanci   

    

 3.1 Kvalifikácia pedag. zamestnancov  

    

 Kvalifikovaní zamestnanci 11  

 
Nekvalifikovaní - začiatok štúdia od 

2.9.2019 1  

 Prvá atestácia  ukončená  5/2019 2  
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 3.2 Ďalšie vzdelávanie   

    

 Prvá atestácia- 11/ 2019 1  

 Aktualizačné vz.- ukončené 4/2019 1  

 Adaptačné vz.- prebieha 1/2019 1  

  
 
  

4.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy  
 
     Rada školy pri MŠ – Zohor bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny      zákona 

č. 54/2018 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

     V roku 2019 prebehli voľby, kde bola  rada školy doplnená o dvoch členov- spolu 11 členov. 
     Rada školy pri Materskej škole pracovala v školskom roku podľa štatútu, spolupracovala s vedením  
     školy, podieľala sa na zefektívnení školy, získali sponzorský dar vo forme odrážadiel a reflexných              

vestičiek pre deti. 
V tomto školskom roku prebehlo aj výberové konanie na miesto riaditeľky , kde bola zvolená pani 
Ľubica Mikušová a uvedená do funkcie od 1.7.2019. 

 
      
 
5. Iné poradné orgány školy  

 
Pedagogická rada – zasadala podľa plánu, rozhodovala o zásadných otázkach výchovy 
a vzdelávania, hodnotila výsledky činnosti, plnenie Školského vzdelávacieho programu, riešila 
otázky odloženej povinnej školskej dochádzky, prijímala návrhy a rozhodnutia na skvalitnenie 
pedagogickej, metodickej a odbornej práce učiteľov. 

 
 

Ciele metodického združenia vyplývali z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy, učiteľov 
a zámerov štátnej vzdelávacej politiky. Činnosť bola zameraná na štúdium, diskusie a návrhy riešení 
výchovno-vzdelávacích problémov. 
 
Rodičovské združenie získava finančné prostriedky prostredníctvom darovania 2 % z daní a využíva 
ich na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti / zriadenie dopravného ihriska v spolupráci so 
zriaďovateľom, doprava detí na rôzne aktivity, divadlá.../ darčeky pre deti a materiálne vybavenie 
školy.  
 

6. Výsledky a hodnotenie edukačného procesu v škole 
 
Výchovno - vzdelávaciu činnosť sme uskutočňovali v zmysle školského vzdelávacieho programu 
Zdravo, hravo a múdro, kde sme plnili ciele a úlohy k dosiahnutiu výkonových štandardov, 
s predpokladom optimálneho rozvíjania kompetencií detí vzhľadom k ich vývinovému stupňu, veku 
a individuálnej  schopnosti rozvíjať svoju osobnosť. 
V práci sme uplatňovali tvorivo humanistický štýl výchovy, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti 
dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu. 
U detí boli rozvíjané elementárne základy komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych 
a personálnych, občianskych a pracovných kompetencií, ďalej kompetencií v oblasti vedy 
a techniky, kompetencií učiť sa , riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť. 
 Dominantným prostriedkom rozvoja bola hra. 



  

 

Veľký dôraz sme kládli na zodpovednú prípravu 5-6 ročných detí a detí s odloženou školskou 
dochádzkou na vstup do 1. ročníka ZŠ. 
 
Aktivity školy 
 

 Škola v prírode Dolný Kubín 15 detí 
 Predplavecká príprava 22 detí 
 Korčuľkovo 
 Výtvarná prehliadke Kreslím, kreslím, maľujem 
 Deň narcisov 
 DAPHNE – zber batérií 
 Zdravý pitný režim 
 Ovocie pre školy 
 Divadelné predstavenia 
 Karneval 
 Návšteva knižnice 
 Vítanie jari 
 Mikulášska besiedka 
 Tvorivé dielne 
 MDD- týždeň detskej radosti 
 Návštevy Domova pre seniorov v Zohore 
 Výstava výtvarného krúžku Materinka 
 Návšteva ZŠ v triede prvákov 
 Vystúpenie pre dôchodcov 
 Vítanie novorodencov 
 Deň matiek 
 Besiedka pre starých rodičov 
 Rozlúčka s predškolákmi  
 Návšteva farmy 
 Stretnutie so Spievankom 
 Jazykové okienko 

 
 

Krúžková činnosť 
 

 Materinka – výtvarný krúžok 
 Výučba AJ 
 Tanečníček 
 

 
6. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
    V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
7. Priestorové a materiálne podmienky školy 
 

Materská škola je 6 triedna účelová budova, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 
troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou, v prípade dostatočnej kapacity 
a možnosti podmienok aj deťom mladším. Päť tried má stabilnú spálňu, v šiestej triede sa ležadlá 
rozkladajú, sociálne zariadenia sú štyri, strava je dodávaná zo školskej jedálne. Vzhľadom na 
skvalitnenie podmienok stravovania a prípravy stravy, v apríli 2019 bol podaný návrh zriaďovateľovi 
na realizáciu kuchyne v priestoroch školy. 



  

 

Všetky priestory školy sú po hygienickej stránke vyhovujúce, svetlé, dobre vetrateľné, vybavené 
vhodným nábytkom, triedy majú dostatok hracieho a pracovného materiálu, priebežne počas roka 
sa dopĺňajú aj didaktické pomôcky, detská a odborná literatúra, výtvarný a pracovný materiál. 
Škola využíva 2 počítače, 3 notebooky, 3 tlačiarne. 
Školský dvor je vybavený dostatočným množstvom preliezačiek a hracích prvkov, vybudované boli 
bezpečné dopadové plochy, potrebné je tieto plochy doplniť  a podľa poslednej revízie detského 
ihriska je potrebné aj rozšíriť. 
Asfaltová plocha na ihrisku sa využila na zrealizovanie dopravného ihriska, o zabezpečenie 
a financovanie sa postaralo Rodičovské združenie v spolupráci so zriaďovateľom.  
Vďaka  sponzorstvu a nadácii volkswagen sme dostali odrážadlá a reflexné vesty, ochranné prilby 
zabezpečilo Rodičovské združenie. 
 
Pre veľký záujem rodičov o prijatie do materskej školy /59 detí sa zúčastnilo zápisu /, bude dočasne 
vytvorená siedma trieda v priestoroch telocvične. Do tejto triedy bolo zakúpené vybavenie – 
nábytok, ležadlá, posteľná bielizeň, uteráky, hrací a pracovný materiál, potrebným materiálom bola 
doplnená jedáleň . 
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
Finančný rozpočet schválený zriaďovateľom bol dodržaný, zodpovedným a účelným rozdelením 
finančných prostriedkov sme zabezpečili plynulý chod materskej školy. 
Schválené bolo aj navýšenie rozpočtu pre siedmu triedu . 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhrádzať mesačný 
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 16,00 €. 
Celková suma tohto príspevku za obdobie 1.9.2018 – 31.8.2019 bola 14 751,00 € . 
Štátna dotácia na predškolákov na školský rok 2018/2019 bola 5 616,00 € . 
 
Cieľ koncepčného zámeru školy na príslušný školský rok 
 a jeho plnenie 
 

 Posilnenie individuálneho prístupu k deťom – odložená školská dochádzka 
 Rozvíjanie grafomotoriky 
 Zážitkové učenie 
 Rozvoj komunikačných schopností 

Cieľ bol splnený 
 
     
 
  

 
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
8. Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, oblasť nedostatkov a návrhy opatrení 
 
 

 
 
 
 
 

Silné stránky 

 dosahovanie veľmi dobrých 

výsledkov 

 záujem o umiestnenie detí v MŠ 

 krúžková činnosť 

 kvalifikovanosť 

 spolupráca 

 materiálne , technické a finančné 

zabezpečenie 

Slabé stránky 

 nízky záujem o 1 atestáciu 

 nedostatočná kapacita MŠ 

 chýbajúca samostatná kuchyňa 

Príležitosti 

 zapojiť sa do projektov 

 informovanosť na www 

 doplniť vybavenie školy o digitálnu 

techniku 

 doplnenie kvalifikácie a odbornosti 

ďalším vzdelávaním 

 sponzorstvo 

Ohrozenia 

 rozšírená výstavba v Zohore 

 administratíva pedagógov 

 neobjektívnosť niektorých 

rodičov 


