
Základná škola  s materskou školou  Štefana  Moysesa  

 Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPRÁVA 

 

 

MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa  

v školskom roku 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                  Vypracovala: Mgr.Erika Mandincová                                                                                                                              

                                                                                                                                     zástupkyňa MŠ 

 



 

SPRÁVA 

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ  

pri ZŠ s MŠ Š.Moysesa  za školský rok 2014/15 

 

 

Predkladá: 

 

Mgr. Mária Ulrichová 

           riaditeľka školy  

 

                                                                              Prerokované v  rade školy  

                                                                              dňa: 01.10.2015 

 

                                                                               Vyjadrenie rady školy: 

                                                                             

                                                                               Rada školy 

                                            

                                                                               p r e r o k o v a l a 

  

                                                                               Správu o výsledkoch a podmienkach                   

                                                                               výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ pri 

                                                                               ZŠ s MŠ Štefana Moysesa   

                                                                               v Žiari nad Hronom 

                                                                               za školský rok 2014/15 

 

                                                                                              

...................................................... 

                                                                              Ing. Monika Žňavová 

                                                                              predsedníčka rady školy 

 

 

 

                                                                               Stanovisko zriaďovateľa: 

 

                                                                               Rímskokatolícka cirkev  

                                                                               Biskupstvo Banská Bystrica 

 

                                                                               schvaľuje – neschvaľuje 

 

                                                                               Správu o výsledkoch a podmienkach                   

                                                                               výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ pri 

                                                                               ZŠ  s MŠ Štefana Moysesa 

                                                                               v Žiari nad Hronom  

                                                                               za školský rok 2014/15 

 

                                                                               ............................................................... 

                                                                               Ing. Mgr. Jana Brázdilová  

                                                                               riaditeľka ĎŠÚ 



 

SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

MATERSKEJ  ŠKOLY 

v  Bansko-bystrickej diecéze v školskom roku 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR  č. 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa 

Adresa školy: Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom  

Telefónne čísla:  045/6732782, mobilné číslo:  0944 413 503- MŠ 

Internetová  adresa školy:  www.zssmzh.edu.sk 

Elektronická adresa školy:  skola@zssmzh.edu.sk  

Údaje o zriaďovateľovi: 

 

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

  Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica  

                                           

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

riaditeľka školy: Mgr. Mária Ulrichová 

pedagogická zástupkyňa v MŠ: Mgr. Erika Mandincová 

duchovný správca školy: Mgr. Miroslav Sliačan 

 

Rada školy 

P.č. Meno a priezvisko:  Funkcia: Zastupuje: 

1. Ing. Monika Žňavová predsedníčka zástupca rodičov 

2. Ing.Martin Sebechlebský podpredseda  zástupca rodičov 

3. p.Miroslav Hric člen zástupca rodičov 

4. PhDr. Erika Sučanská člen zástupca rodičov 

5. Zuzana Rusnáková člen zástupca pedagogických zamestnancov  

6. Ing. Anna Sedliaková člen zástupca zriaďovateľa 

7. Mgr. Ján Flajžík člen zástupca zriaďovateľa  

8. Ľubica Loučičanová člen zástupca pedagogických zamestnancov 

9. Mgr. Miroslav Hlaváčik člen zástupca zriaďovateľa 

10. Mgr.Miroslav Sliačan člen zástupca zriaďovateľa 

11. Dana Chrobáková zapisovateľka zástupca nepedagogických zamestnancov 



Poradné orgány            

                                                                                                                                              

Poradné orgány zástupkyne materskej školy pracovali podľa plánu na školský  rok 2014/15. 

Úlohou vedúcej metodického združenia bolo koordinovať prácu členov komisie  po stránke 

metodickej, obsahovej so zameraním na plnenie strategických cieľov a vytýčených úloh 

v pláne. Vedúca MZ Helena Mäsiarová pre MŠ zrealizovala 5 pracovných stretnutí, na ktorých 

sa pravidelne prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh prostredníctvom určených kritérií, hľadali 

sa opatrenia a východiská na riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti v rámci 

vzájomnej kooperácie členov tímu, vyhodnocovali sa dosiahnuté pozitívne výsledky a úspechy 

v rámci pracovných výsledkov učiteľov a detí.  

Pozitívnou stránkou je, že členovia v praxi napĺňali duchovné hodnoty  a celkové ciele školy. 

Inovačné, aktualizačné, kvalifikačné vzdelávania v spolupráci s MPC v Banskej Bystrici,  ale 

aj  s MŠ SR v Bratislave nachádzajú pozitívny ohlas u pedagogických zamestnancov, a to sa 

následne premieta do kvality ich výchovno-vzdelávacej práce.  

KLADY A NEDOSTATKY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI 

 

KLADY  VVČ: 

 

 Úlohy vytýčené v pláne MZ boli splnené, 

 čerpanie skúseností z odborných časopisov na skvalitnenie práce s deťmi, 

oboznamovanie sa s aktivizujúcimi metódami a ich využitím v praxi, využívanie 

odbornej literatúry, 

 zakúpenie nových pomôcok na rozvíjanie priestorovej orientácie a matematických 

predstáv 

 spolupráca MŠ s 1. ročníkom ZŠ , vychovávateľkami ŠKD,  

 individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou, 

 úzka spolupráca s duchovným správcom školy, jedenkrát týždenne náboženstvo, 

duchovné aktivity,  

 tvorba programov a besiedok, svätých omší pre rodičov a deti – Vianočná besiedka, 

Krížová cesta, vystúpenie s programom ku Dňu matiek, rozlúčka s predškolákmi, 

prírodovedné a enviromentálne vychádzky v spolupráci so študentkou TU Zvolen, 

 intenzívne samoštúdium zamerané na edukačné aktivity, hry, pohybové a relaxačné 

cvičenia, 

 časté návštevy parku- zážitkové učenie- bádanie, skúmanie, experimentovanie, 

 výborná spolupráca s učiteľkami zo ZŠ, vedúcimi krúžkov, s  duchovným správcom 

školy, s nepedagogickými zamestnancami, 

 učiteľky prezentovali výsledné práce a prezentácie z inovačných vzdelávaní na MZ 

stretnutiach, navzájom si odovzdávali skúsenosti, 

 preštudovanie literatúry „ Rozvíjajúci program EQ – Miňová, „Emocionálny svet 

dieťaťa predš. veku“- Pružinská, „Zahrajme sa spolu“ – Grabetová, „Prvýkrát 

v MŠ“, odborný časopis – „Naša škola“a ,,Predškolská výchova“, 

 trojmesačná zdravotná príprava s členkou SČK, súťaž SČK všetkých  MŠ v ZH,  

 projekt „Zdravý úsmev“ so zubnou asistentkou, 

 zapojenie sa do výtvarných súťaží- Biblický kalendár, Vesmír očami detí,  

 túžba po nových poznatkoch, ochota pomôcť kamarátovi, zdravé sebavedomie. 



                   

NEDOSTATKY  VVĆ: 

 

 Niektoré deti nemajú vytvorené mravné návyky, 

 u niektorých detí je rozptýlená pozornosť, nedokážu sa sústrediť na činnosť, 

 zrekonštruovať šk. dvor. 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 

 Naďalej zvyšovať odborné kompetencie učiteliek- zapájať sa do národného 

programu vzdelávania pedagogických zamestnancov,  

  využívať ponuky  MPC v Banskej Bystrici, zúčastňovať sa aktualizačných 

vzdelávaní a odborných seminárov na skvalitnenie pedagogickej práce, 

 dbať na vytváranie mravných návykov u detí- pozdrav pri príchode a odchode z MŠ, 

učiť deti  poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa., 

 v prístupe k deťom využívať individuálny  prístup, vhodnú motiváciu.  

METODICKÉ STRETNUTIA, VZDELÁVANIE UČITEĽOV 

       Všetky vyučujúce sa  podieľali na plnení hlavných úloh metodického združenia. Počas 

celého roka sa pracovali  s učebnými osnovami a tvorili týždenné projekty  podľa ŠkVP. 

Vzájomne si vymieňali skúsenosti, poznatky o  inovačných metódach, ktoré sa im osvedčili pri 

určitej edukačnej aktivite. 

Pri VVČ rozvíjali tvorivú činnosť detí používaním zaujímavých didaktických pomôcok, ktoré 

si pripravili samy.  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

 

MŠ:   

 

Trieda: 

 

Počet detí: 

 

 chl./d. 

 

Pedagógovia:  

A trieda   3- 5 roč. deti         21           13/8 Helena Mäsiarová –tr.uč. 

/Viera Rečlová/ 

B trieda   4- 6 roč. deti         23           13/10 Zuzana Rusnáková – tr. uč. 

/Mgr. Erika Mandincová –zást. 

MŠ/ 

SPOLU:  44           26/18  

 

MŠ je dvoj- triedna s počtom detí 44, vo veku od 3-6 rokov.  

§ 2. ods. 1 e 

 

Hodnotenie  výchovno- vzdelávacej činnosti podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

ISCED 0- predprimárne vzdelávanie 



 

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie 

a plánujeme podľa nášho ŠkVP. Plánovali sme týždenne formou projektovania, čo sa osvedčilo, 

budeme v tom pokračovať aj budúcom školskom roku.   

 Pre deti sme vytvorili podnetné prostredie v centrách aktivít, mohli poznávať svet              

a  rozvíjať si svoje schopnosti a zručnosti  na získanie potrebných kompetencií. 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Klady: 

Deti si počas celého školského roka pohybovými a relaxačnými cvičeniami rozvíjali hrubú 

a jemnú motoriku, zdokonaľovali sa v koordinácii pohybov celého tela. 

Často sme využívali telocvičňu školy, basketbalové ihrisko a aj pri nepriaznivom počasí si deti 

v telocvični mali možnosť formovať psychomotorické, osobnostné kompetencie. 

V  triede si deti pomocou Playsystému zdokonaľovali hrubú motoriku, precvičovali základné 

lokomočné pohyby, obratnosť, odvahu, vytrvalosť. Obľubujú pohybové a relaxačné cvičenia, 

pohybové a súťaživé hry, bicyklovanie, kolobežkovanie, loptové hry, pomocou ktorých si 

upevňovali priateľské vzťahy, učili sa pomáhať si, vyrovnať sa s prehrou, byť ohľaduplní 

k iným, chrániť si svoje zdravie i zdravie iných. Utvárali si kladný vzťah k športu 

a predchádzali sme tak obezite detí.  

Expresívne a psychomotorické  kompetencie si utvárali 4- 6 ročné deti v tanečnom krúžku pod 

vedením Mgr. Martiny Čabákovej. 

Expresívne kompetencie si formovali v edukačnej aktivite „Spieva celá škôlka“ s rehoľnou 

sestrou a učiteľkami MŠ.  

Na precvičenie jemnej motoriky slúžilo umelecké centrum- deti majú k dispozícii výtvarný 

materiál. Kombinovali rôzne materiály, vytvárali originálne výtvory, zdokonaľovali  

si zručnosti, rozvíjali fantáziu, predstavivosť  narábaním s rôznym (prírodným, odpadovým) 

materiálom. Jemnú motoriku si trénovali aj počas sebaobsluhy- pri obliekaní, pri osobnej 

hygiene, pri narábaní s príborom, počas didaktickej práce s grafickým materiálom a nožnicami. 

Deti majú veku primeranú koordináciu pohybov, všetky deti čo odchádzajú do školy až na jedno 

dieťa majú správny úchop ceruzky a primeranú stopu. 

Všetky deti vedia správne stolovať, 5-6 ročné deti pri stolovaní používali celý príbor, majú 

dostatočne osvojené hygienické návyky. 

Deti získali  veku primerané kompetencie. 

Negatíva:  

Vekovo mladšie deti majú ojedinele nesprávne držanie grafického materiálu, slabý alebo 

naopak  príliš silný prítlak na podložku, nesprávne sedenie pri stole.  

Nie všetky deti, ktoré odchádzajú do školy zvládli zaväzovanie  šnúrok.  

Odporúčania:  

 vo zvýšenej miere zaraďovať činnosti na rozvoj jemnej motoriky,  

 vhodne motivovať k činnosti,  

 prispieť k získaniu psychomotorických kompetencii detí v spolupráci s rodinou. 

  

Kognitívna oblasť 

Klady: 



 Kognitívna oblasť bola rozvíjaná počas celého školského roka edukačnými hrami, 

aktivitami, zábavnou  a pre deti príťažlivou formou. U detí sa rozvíjali všetky poznávacie 

procesy. Vytvárali sme priaznivé a bezstresové prostredie, podnetnými aktivitami sme vytvárali 

podmienky k vlastnej tvorivej aktivite detí. Hlavnými metódami bola hra, zážitkové učenie, 

riešenie problémových situácií, pozorovanie, skúmanie, experimentovanie. Dbali sme na 

objektívne hodnotenie a sebahodnotenie. Poznatky, ktoré  deti získali vedia využiť a aplikovať 

v konkrétnych situáciách.  

Pozornosť sme venovali rozvoju komunikácie, rozvíjal sa pojmový aparát, dôležitý pri 

vytváraní logického, matematického a tvorivého myslenia.  

Deti mali možnosť  prezerať si knihy, encyklopédie, časopisy, rozvíjať si predčitateľskú 

gramotnosť. Radi sa hrali tvorivé, dramatické, didaktické a  námetové hry, komunikovali, 

sledovali  DVD. 

Deti ktoré odchádzajú do školy poznajú tvary veľkých tlačených písmen svojho mena, niektoré 

si svoje meno vedia aj napísať. 

Deti absolvovali zdravotnú prípravu „Evička nám ochorela“ s členkou SČK a tiež súbor besied 

„Zdravý úsmev“ zameraný na správnu stomatohygienu.  

Deti absolvovali logopedickú depistáž na začiatku šk. roka a v januári  psychologickú depistáž  

školskej  pripravenosti predškolákov. 

Nie všetky deti, ktoré odchádzajú do školy majú čistú reč, niektoré deti, ktorým bola 

odporučená logopedická starostlivosť na logopédiu nechodili.  

Deti 4- 5, 5-  6 ročné mali možnosť navštevovať krúžok AJ v triede školy pod vedením Mgr. 

Beáty Oťapkovej, kde si rozvíjali komunikačné kompetencie v cudzom jazyku. 

Informačné a učebné kompetencie si 5-6 ročné deti rozvíjali v počítačovej triede školy v krúžku 

Základov PC pod vedením Mgr. Evy Pročkovej. 

 

Negatíva: 

Slabšia pozornosť a ľahké rozptýlenie u niektorých detí,  krátkodobé sústredenie v centre 

pozornosti,  zlá výslovnosť, nesprávne vyslovovanie hlások aj u detí v predškolskom veku. 

(sigmatizmus, rotacizmus, dyslálie)  

Tieto deti spolupracujú s logopédom na korekcii reči. Objavuje sa aj neschopnosť vyjadrovať 

sa pred kolektívom (zábrany, nedôvera),  málo obsažná viac-menej jednoslovná odpoveď. 

U niektorých  detí je nesprávna hlasová hygiena, hlavne v hrách a hrových činnostiach.  

 

Odporúčania:  

 Vytvárať situácie pre individuálny prístup, 

 individuálne jazykové cvičenia, odporúčané návštevy logopéda, 

 precvičovanie správnej hlasitosti v hrách a hrových činnostiach, 

 usmerňovanie vzorom,  

 rozvíjať  komunikačné kompetencie.  

 

Socio–emocionálna oblasť 

Klady 



Deti sa s radosťou  zapájali do spoločných činností, vzájomne spolupracovali na veľmi dobrej 

úrovni. U detí sme podporovali zdravé sebavedomie, viedli ich k akceptácii druhej osoby 

a vzájomnej úcte. Využívali sme každodenne metódu čítanie s predstavovaním na rozvoj 

emocionálnej inteligencie. Oboznamovali sme s ich právami a vytvárali hodnotový systém. 

Konštruktívny dialóg, rozhovor, hranie rolí, situačné metódy, metóda hlasného uvažovania, 

dramatizácia, sebahodnotenie, hodnotenie, sociálna diskusia boli hlavné uplatňované metódy. 

Prostredníctvom výtvarných činností sme podporovali kreativitu, originálnosť, deti dostali 

dostatok priestoru  na emocionálne vyjadrenie sa farbami a tak sa učili vyjadriť  svoje výtvarné 

cítenie. Využívali sme aj muzikoterapiu, ktorú si deti obľúbili.   

Do popredia sme dávali základy prosociálneho správania, viedli sme deti k vytváraniu 

mravných návykov.  

Skutkovník motivoval deti k vzájomnej pomoci, rešpektovaniu pravidiel, robenia dobrých 

skutkov, správaniu sa empaticky k svojmu okoliu. 

Vzťah ku zvieratkám, odbúravanie stresu, vytváranie kladných pocitov deti nadobúdali počas 

hipoterapie- jedenkrát mesačne a návštevou mestskej Minizoo. 

Prosociálne cítenie a expresívne kompetencie, svoj talent si rozvíjali vo výtvarno- kreatívnom 

krúžku pre 4-6 ročné deti  pod vedením učiteľky MŠ Zuzany Rusnákovej.  

Deti sa zapojili do množstva výtvarných súťaží- Biblický kalendár, Vesmír očami detí. 

 

Negatíva: 

V ojedinelých  prípadoch sa objavil problém rešpektovať dohodnuté pravidlá a splnenie 

zadaných pokynov na opakované upozornenie. Občas sa prejavoval egocentrizmus detí, ktoré 

sa nedokázali vyrovnať s prehrou. 

Niektoré deti nemajú vytvorené mravné návyky- pozdraviť sa, poprosiť, požiadať o odpustenie. 

 

 

 

Odporúčania:  

 využívať prirodzené situácie k vytváraniu prosociálneho správania nabádaním,        

napodobňovaním,  pripisovaním  schopností ,  

 v riadenom procese poskytovať možnosť napodobňovacieho  vzoru,  

  zaraďovať hry na cvičenie na sebaovládanie,  

 vytvárať hrové situácie ku kooperatívnym činnostiam, deleniu sa,  

 spolupracovať s rodinou pri riešení problémov s dôrazom na jednotné výchovné            

pôsobenie  (sociálno-emocionálna oblasť a komunikácia).   

 

Duchovný rozvoj detí: 

 vytváranie a upevňovanie kladného vzťahu detí  k Bohu, 

 vytváranie kompetencií duchovnej formácie, 

 budovanie pokojnej rodinnej atmosféry, 

 prejavy lásky, radosti, pomoci, empatie, 

 rozvoj citlivého detského svedomia, 

 rozlišovanie dobra a zla, 



 preberanie zodpovednosti za svoje skutky, 

 modlitba na konkrétny úmysel, 

 aktívna účasť na svätých omšiach- počúvanie Božieho slova, spev, prosby, 

miništrovanie, 

 uplatňovanie kresťanskej filozofie a morálky v každodennom živote detí,  

 vytváranie mravných postojov, sebahodnotenia,  hodnotenia, 

 vyjadrovanie  sa modlitbou k Bohu aj pri stíšení, 

 modlitba krížovej cesty, ruženca,  

 sv. omše s deťmi 1. roč. ZŠ a aj s inými ročníkmi. 

 

Odporúčania: 

 pri príprave edukačnej aktivity- náboženstva úzko spolupracovať s kňazom- príprava 

pomôcok, konzultovať metodický postup s využitím inovačných metód,  

 naďalej využívať pri vyučovaní náboženstva dramatizáciu, situačné metódy, spev. 

 

Hodnotenie pripravenosti 5- 6 ročných detí na vstup do ZŠ 

Do ZŠ odchádza 21 detí, ktoré sú po stránke kognitívnej, perceptuálno- motorickej, socio-

emocionálnej  spôsobilé navštevovať  ZŠ čo potvrdila aj psychologická depistáž školskej 

zrelosti predškolákov. 

Pri edukácii 2 detí s odkladom povinnej školskej dochádzky sme uplatňovali Rozvíjajúci 

stimulačný program. Odklad školskej dochádzky na šk. rok 2015/16 na základe vyšetrenia 

CPPPaP v ZH má 1 dieťa.  

 

 

 

§ 2. ods. 1 f 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov 

 

 Štátny vzdelávací program ISCED- 0 predprimárne vzdelávanie, 

 ŠkVP vypracovaný pedagogickým kolektívom MŠ,      

 Rámcový vzdelávací program katolícke náboženstvo pre predprimárne vzdelávanie.  

§ 2. ods. 1g 

 

Zamestnanci 

Počet zamestnancov k 30.6.2015 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci- 4 Nepedagogickí zamestnanci- 1 upratovačka 

 



§ 2. ods. 1 h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

       Všetky vyučujúce sa  podieľali na plnení hlavných úloh metodického združenia 

a kontinuálneho vzdelávania. Počas celého roka sa pracovali s učebnými osnovami a tvorili 

týždenné plány  podľa ŠkVP, rešpektovali učebné osnovy. Vzájomne si vymieňali skúsenosti, 

poznatky o  inovačných metódach, ktoré sa im osvedčili pri určitej edukačnej aktivite. 

Pri VVČ rozvíjali tvorivú činnosť detí používaním zaujímavých didaktických pomôcok, ktoré 

si pripravili samy.  

  P.uč.Mäsiarová-  aktualizačné vzdelávanie – „ Využitie interpretácie výtvarného diela 

v edukačných procesoch“- MPC BB (program pre nízky záujem uchádzačov nebol 

v tomto šk. roku otgvorený), odborný seminár – „Ako zvládať agresivitu detí“ – 

CCCPaP . 

 Mgr.Mandincová- aktualizačné vzdelávanie – „Kreativizácia osobnosti učiteľa“ – MPC 

BB, funkčné vzdelávanie – MPC BB, atestačné vzdelávanie – príprava na 1. Atestáciu 

– KU RK, odborný seminár – „Ako zvládať agresivitu detí“ – CCCPaP . 

 P.uč. Rusnáková absolvovala aktualizačné vzdelávanie – ,, Rozvoj grafomotoriky 

pomocou výtvarných aktivít“ – MPC BB, aktualizačné vzdelávanie - ,, Interaktívna 

tabuľa vo výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ“ – MPC BB, odborný seminár – „Ako 

zvládať agresivitu detí“ – CPPPaP.                                            

 Spolupráca s duchovným správcom školy Mgr. Sliačanom a účasť na duchovných 

podujatiach pre pedagógov – duchovné obnovy, duchovné cvičenia, sväté omše a iné 

aktivity. 

 Bc. Rečlová prerušila štúdium na pedagogickej akadémii, z tohto dôvodu bude s ňou 

ukončená pracovná zmluva v MŠ. 

 Zamerali sme sa na intenzívne samoštúdium k edukačným aktivitám, hrám, pohybovým 

a relaxačným cvičeniam. 

 Prezentácia vydarených edukačných aktivít na IMZ, tvorba edukačného materiálu podľa 

obsahových celkov, každá učiteľka individuálne dopĺňala pomôcky v priebehu celého 

roka. 

 Výroba drôtených anjelov v advente – všetky učiteľky. 

§ 2. ods. 1 i 

 

Údaje o spolupráci, aktivitách a prezentácii na verejnosti 

 

Spolupráca so základnou školou- hodnotíme pozitívne: 

 spoluprácu s 1. ročníkom ZŠ- Mgr. Čabákovou a Mgr. Búciovou, 

 spoločné hry s deťmi 1.roč. v MŠ, pohybové a súťaživé hry v telocvični,  

 návšteva detí MŠ v ZŠ- sledovanie vyučovacieho procesu a oboznámenie sa 

s prostredím budúcej prváckej triedy v spolupráci s Mgr. Pročkovou, 

 spoločná svätá omša s deťmi 1. roč.,  

 návšteva učiteľky 1. roč. v MŠ - rodičovského spoločenstva pred zápisom do ZŠ, 



 zápis detí do ZŠ, 

 účasť na divadelnom predstavení „ Dobrú chuť vlk“, „Ako sa správa škôlkár“, 

 tvorivé dielne v telocvični školy- v adventnom období- robenie oblátok, ozdôb na 

stromček z rozličného materiálu, 

 zapojenie sa do celoškolskej výtvarnej súťaže „Biblický kalendár“, 

 rozvíjanie ľudových tradícií- fašiangový karneval za účasti ,,Lola a Piškóta“ 

 zapojenie sa do súťaže v zbere papiera, 

 spolupráca so školskou družinou- spoločná príprava Karnevalu v školskej telocvični, 

návšteva šk. družiny pred zápisom do školy. 

 

Spolupráca s rodinou- hodnotíme veľmi pozitívne: 

 pohovory s rodičmi o výchovných problémoch s deťmi v konzultačných dňoch, ale aj 

priebežne podľa potreby, 

 účasť rodičov na rodičovských spoločenstvách, 

 vystúpenie na Deň matiek a na Deň otcov,  

 Deň detí- týždeň hier a aktivít pre deti, 

 miniolympiáda,  

 duchovná obnova pre ženy a matky našich detí v adventnom aj pôstnom období, 

 hody a program pre deti na nedeľu Božieho milosrdenstva v kaplnke školy, 

 rozlúčka s predškolákmi spojená so sv. omšou a slávnostným odovzdávaním osvedčení 

o predprimárnom vzdelávaní, 

 darovanie hračiek , kníh a pomôcok, 

 sponzorstvo od rodičov a  2 % dane. 

 

 

Spolupráca s inými MŠ- hodnotíme pozitívne: 

- spolupracujeme s inými MŠ pri odovzdávaní vzájomných informácií, a aj cez 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu.  

 

Spolupráca s duchovným správcom školy a rehoľnými sestrami- hodnotíme veľmi      

pozitívne: 

 každý utorok stretnutia s duchovným správcom v kaplnke školy- modlitby,      

            katechézy, edukačné aktivity,  

 sv. Mikuláš na škole, 

 v predvianočnom období misijný projekt- zbieranie hračiek, sladkostí pre deti na misie, 

 vysoko hodnotím empatiu našich detí a ochotu podeliť sa, 

 edukačné aktivity-  „Spieva celá škôlka“ s rehoľnou sestrou Zdenkou. 

 

Účasť na sv. omšiach z príležitosti:   

 začiatku školského roka,  

 v adventnom období,                       

 vo Veľkom týždni, 



 na hody patróna materskej školy Filipa Neriho, 

 rozlúčky s predškolákmi a slávnostného odovzdávania  osvedčení o predprimárnom 

vzdelávaní, 

 záveru školského roka a sviatku sv. Petra a Pavla. 

 

Spolupráca s MsKC a inými inštitúciami- hodnotíme pozitívne: 

 návšteva planetária,   

 beseda so študentkou enviromentalistiky na TU vo Zvolene Lenkou pri príležitosti ,,Dňa 

vody“ a k téme hmyz - vychádzka k Lutilskému potoku, 

 návšteva dopravného ihriska.     

 

Kladne hodnotíme spoluprácu  

 s SČK a projekt- „Evička nám ochorela“- trojmesačnú zdravotnú prípravu detí,  

 „Zdravý úsmev“- súbor besied zameraných na stomatohygienu, 

 spoluprácu s policajným zborom,  besedy zamerané na dopravnú výchovu detí, 

 spoluprácu so psychologičkami- Mgr. Birošová, PhDr. Brašeňová, Mgr. Schwarzová,  

PhDr. Schmidtová, PhDr. Kráľová, Mgr. Salayová a  spoluprácu s logopedičkou- Mgr. 

Kopčovou, 

 účasť psychologičky na rodičovskom spoločenstve na tému školskej pripravenosti detí, 

 v spolupráci s CPPPaP v ZH- psychologická depistáž zameraná na šk. pripravenosť 

predškolákov, 

 hipoterapiu- jedenkrát  mesačne.                                 

 

Verejné vystúpenia- hodnotíme pozitívne: 

 vianočná besiedka pre rodičov a deti, 

 vystúpenie  ku Dňu matiek a Dňu otcov. 

Prezentácia MŠ v médiách: 

 školský časopis- LÚČ,  

 facebooková stránka školy, 

 informačník pre rodičov MŠ, 

 g-mail disk – prístup pre rodičov k fotodokumentácii. 

 

Dobročinné akcie: 

1. Zbieranie šatstva pre ľudí v hmotnej núdzi. 

2. Hodina deťom – burza hračiek. 

3. Zbieranie použitých bateriek a mobilov. 

4. Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich. 

5. Biela stužka.  

6. Červené stužky. 

7. Zbieranie plastových vrchnáčikov pre Peťka Gocníka z L.Viesky. 

Ďalšie podujatia:  



 Duchovné cvičenia učiteľov počas letných prázdnin a pravidelné mesačné duchovné 

obnovy. 

O správne formovanie charakteru našich detí sme sa snažili opäť aj v tomto školskom roku 

počas celého pobytu v MŠ. Dieťa je už od malička veľmi ľahko ovplyvniteľné, vyberá si vzory, 

ktoré napodobňuje a ktoré usmerňujú jeho ďalšie správanie a duchovný rast. Preto je veľmi 

dôležité, aby si dieťa okrem svojich rodičov našlo v učiteľovi, rehoľnej sestre, kňazovi dobrého 

priateľa. Potom ľahšie prijíma učenie Cirkvi, zamiluje si osobu Ježiša Krista a urobí prvé kroky 

na ceste za Ježišom. Ak si osvojí tieto zásady a návyky, neskôr aj samo bude schopné 

pokračovať na tejto ceste, lebo bude presvedčené o správnosti smeru a konečného cieľa.   

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

 

Projekty, do ktorých sa škola zapája, využívame na rozvíjanie a obohacovanie výchovno-

vzdelávacej koncepcie školy, technické vybavenie odborných učební a celkovú modernizáciu 

školy o nové učebné pomôcky a IKT technológie- využívajú aj deti MŠ. 

 

Nové projekty  v školskom roku 2014/15: 

 

V tomto školskom roku sme sa nezapojili do žiadnych projektov. 

 

                                                                                                                                                      

§ 2. ods. 1 k 

  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku nevykonala v MŠ inšpekciu.   

 

§ 2. ods. 1 l 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 

MŠ má dve triedy, dve šatne a spoločné hygienické zariadenie.  

Triedy sú priestranné, svetlé, vhodne vybavené nábytkom a pomôckami. 

 

Využívanie miestností v ZŠ – MŠ využíva priestory školy hlavne na edukačné aktivity 

a krúžkovú činnosť.  

Veľkú  telocvičňu pri nepriaznivom počasí na pohybové a relaxačné cvičenia, hry. Jedenkrát 

týždenne doobeda na edukačnú aktivitu zameranú na rozvoj hrubej motoriky. 



Menšiu telocvičňu-  tanečný krúžok, pohybové a relaxačné cvičenia.  

V jedálni MŠ sa uskutočňuje aj výtvarný krúžok. 

Vedľa telocvične sa nachádza sklad učebných a záhradných pomôcok pre MŠ.  

Na prvom poschodí sa nachádza počítačová učebňa, ktorú využívame na krúžok základov 

počítačovej techniky a na prízemí jazyková učebňa na výučbu  anglického jazyka. 

Na prvom poschodí využívame kaplnku školy  na katechézy s kňazom, na sväté omše. Jedáleň 

školy  a kaplnku príležitostne na besiedky s rodičmi.  

V zborovni používame kopírku.  

Na pobyt vonku využívame detské ihrisko a viacúčelové ihrisko, ktoré sa nachádzajú  v areáli 

ZŠ s MŠ.  

Stav učebných pomôcok: 

 doplnenie  knižnice- v priebehu roka sme doplnili knižnicu o množstvo detských kníh, 

encyklopédií,  

 zakúpenie edukačných DVD,CD a interaktívnej tabule, 

 sponzorské dary od rodičov- papiere na kreslenie, použité hračky, knihy,   

 dokúpenie odbornej literatúry pre učiteľky, 

 zakúpenie súboru didaktických pomôcok na kognitívny rozvoj- Ben žížalice, Friendli 

Farm figúrky, Cuts, vodná dráha na šk. dvor,  

 svojpomocne urobené množstvo pomôcok na edukačné aktivity.   

 

Materiálno-technické vybavenie MŠ- postupne podľa finančných možností dopĺňame                    

o kvalitné hračky, detskú a pedagogickú knižnicu, učebné pomôcky,  didaktickú                                 

a audiovizuálnu techniku.  

 

Stav knižného fondu v učiteľskej a detskej knižnici – veľmi  dobrý, priebežne sa dopĺňa. 

Vybavenie a využitie PC – MŠ má interaktívnu tabuľu, dva počítače, jeden používajú 

pedagogickí zamestnanci v kabinete MŠ  a jeden je určený deťom na edukačné aktivity.  

V rámci krúžku základov PC 5-6 roč. deti využívajú počítačovú triedu školy, kde má každé 

dieťa  svoj počítač na edukačné programy a používajú aj interaktívnu tabuľu. V každej triede 

je aj notebook, ktorý využívajú pedagogický zamestnanci na prípravu plánov a pomôcok. 

Exteriér: 

Priestorové podmienky školy - interiér aj exteriér je  vybavený na veľmi dobrej úrovni.  

 

Návrh na skvalitnenie MTZ  

a/ Interiér školy  

 naďalej zakupovať učebné pomôcky na edukačné aktivity podľa                                                  

finančných možností školy.  

 

b/ Exteriér školy 

 zateplenie budovy, 



 oprava opadaných kabrincov na budove školy, 

 exteriér- betónový priestor pred oknami MŠ by sme chceli zrekonštruovať a doplniť 

vhodným zariadením, 

 sochu Panny Márie v areáli školy plánujeme posvätiť v budúcom šk. roku.  

 

Prevádzková oblasť: 

Škola je financovaná v zmysle zákona SR č. 597/2003 Z. z. . Školské zariadenia sú od 1.1.2007 

financované v zmysle zákona SR č.  689/2006 miestnou samosprávou. Keďže normatívne 

financovanie školstva je pre náš typ školy /energeticky náročná budova postavená pre pomerne 

nízky počet tried, je potrebné neustále uplatňovať maximálne racionalizačné opatrenia 

a zároveň získavať rôzne formy mimorozpočtového financovania. 

Využili sme hlavne zákon 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 § 2. ods. 1 m 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

 1.  Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2015 

 

V súlade s § 4 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní materských, základných,  stredných škôl 

a školských  zariadení boli v Základnej škole s materskou školou Štefana  Moysesa 

v mesačných  termínoch zriaďovateľom školy poukazované  finančné prostriedky zo ŠR SR.  

 

Správa –finančné a hmotné zabezpečenie školy sa nachádza v správe riaditeľky ZŠ s MŠ.      

                                                                                                                                                                               

§ 2. ods. 1 n 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

Strategický plán školy je vypracovaný na základe kvalitnej analýzy výsledkov práce školy. 

Vytýčené strategické ciele sú reálne, rešpektujú vonkajšie i vnútorné podmienky školy. 

V súlade s koncepčnými zámermi a cieľmi školy sme plnili aj ŠkVP.  

Na deklarované duchovné hodnoty školy a plán jej rozvoja nadväzuje plán práce školy a plán 

metodického združenia. Plnenie cieľov strategického a krátkodobého plánovania sa realizovalo 

v organizačnom riadení školy a vo výchovno-vzdelávacom procese. Môžeme konštatovať že 

na základe vyhodnotenia práce MZ, koncoročného hodnotenia detí a zamestnancov MŠ, 



vnútroškolskej kontroly sa nám priebežne darilo plniť ciele školy. Vedenie školy zabezpečovalo 

aj  adekvátne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich pedagogických zamestnancov.  

Naším strategickým cieľom je dosiahnuť v časovom horizonte piatich rokov kvalitatívne 

zlepšenie kompetencií našich detí aj pedagogických zamestnancov v súlade s novým školským 

zákonom 245/2008. 

 

§ 2. ods. 1 o 

 

Úspechy a nedostatky    

Pozitívne výsledky v napĺňaní pedagogickej koncepcie školy 

Naša pedagogická koncepcia vychádza z princípov evanjelia a humanisticko-tvorivého učenia. 

Dávame šancu uspieť všetkým deťom na základe ich vývojových predpokladov učenia. 

Snažíme sa pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého učenia 

a upevňovania si prosociálneho cítenia.  

Prvé tri roky života dieťaťa sú rozhodujúce a kladú  sa základy pre ďalší život. Dieťa sa v tomto 

období musí cítiť zvlášť chránené a v bezpečí.  

 „Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu“- hovorí sa v jednom pakistanskom prísloví. 

Znamená to-„ ja ti tvoju cestu ukázať nemôžem, ale som pripravená ťa na nej sprevádzať, aby 

si mohol ísť bezpečne“. 

Deti potrebujú na neľahkú cestu výzbroj: 

-  jasné hranice a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, 

-  vycvičený cit pre skutočné hodnoty a nosné hranice, 

-  logiku srdca, aby našli ľudsky prijateľné rozhodnutia, 

-  silu vôle, aby našli odvahu znášať krízy, 

-  nádej ako životný  postoj,  

-  pripravenosť otvorene vyjadrovať svoje pocity, neutekať pred konfliktami, solidarizovať sa,  

-  schopnosť milovať-  milovať svojich blížnych ako seba samého. 

Láska je láskou len vtedy, ak je bezvýhradná, neobmedzená a nekonečná. To znamená, 

že láska nemôže byť viazaná na určité podmienky, alebo jednotlivé situácie.  V katolíckej 

materskej škole sme sa snažili byť učiteľom- svedkom. Dnešný človek-  dieťa, počúva radšej 

svedkov než učiteľov a týchto počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami. 

Dôležitá bola psychologická podpora detí zo strany učiteľa, to znamená, že všetky hry, aktivity, 

činnosti sme „znásobili“ postojom a vzťahom učiteľa k dieťaťu, akceptáciou, empatiou, 

pripisovaním pozitívnych vlastností deťom, otvorenou komunikáciou a napĺňaním celého 

prostredia  láskou. 

Prístup učiteľa k deťom,  dlhodobé sociálno- emocionálne naladenie, vytváranie pozitívnej 

klímy a zabezpečenie prostredia bohatého na citové zážitky prispievalo k uspokojovaniu 

základných potrieb dieťaťa, zvyšovaniu sebaúcty a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie detí. 

Veľmi dobré výsledky zaznamenávame v práci s talentovanými žiakmi. Vytvárame im 



kreatívny priestor pre rozvíjanie ich talentu prostredníctvom  záujmovej činnosti. V práci s 

deťmi s odloženou školskou dochádzkou sme  postupovali podľa individuálnych vzdelávacích 

plánov a uplatňovali sme  individuálny prístup na základe odporúčania špeciálnych pedagógov 

a psychológov. Deťom pomáhame prežiť radosť z dosiahnutých úspechov v škole, pestovať si 

sebadôveru vo vlastné schopnosti. Pozitívne výsledky v edukácii evidujeme u detí, ktorých 

rodičia úzko spolupracujú s učiteľmi.  

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na plnení projektových zámerov školy,                  

do ktorých je škola zapojená.  

Pokračovali sme  vo väčšej informovanosti verejnosti prostredníctvom našej webstránky školy 

s moderným dizajnom a s prehľadným obsahom.   

V interiéri a v exteriéri školy prebehlo množstvo renovačných prác. Pokračovalo sa                           

v materiálovo-technickom vybavení odborných učební, ktoré využívajú aj deti MŠ. 

 

 

 

Návrh opatrení  

1. Naďalej vytvárať atraktívne a kreatívne pracovné prostredie pre učiteľov.  

2. Podnecovať rodičov k aktívnej spolupráci so školou i v kooperácii s triednymi 

učiteľmi,    duchovným správcom školy otcom Mirkom Sliačanom.  

3. Neustále zlepšovať materiálno-technické podmienky MŠ.  

4.  Priebežne vzdelávať učiteľov v oblasti IKT. 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 Umiestnenie MŠ v ZŠ- využívanie 

priestorov v ZŠ, 

 veľmi dobrá spolupráca s riaditeľkou 

školy a ostatnými pedagogickými 

i nepedagogickými zamestnancami, 

 dobrá spolupráca školy s ostatnými 

inštitúciami v meste, 

 možnosti učenia sa  cudzieho jazyka 

v súlade so záujmom detí a ich ro-

dičov, 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov školstva, 

 energeticky náročné prevádzkovanie 

budovy školy,  

 

 



 bezbariérovosť školy a tým umožnená 

výučba a integrácia detí                              

so špeciálnymi potrebami,  

 využívanie alternatívnych spôsobov 

vo výchovno-vzdelávacom procese,  

 dobrá poloha školy v centre  a pri 

autobusovom nástupišti,   

 kvalitné a udržiavané životné 

prostredie školy, 

 dobrý vplyv na formovanie enviro-

mentálneho vedomia a postojov detí 

k problematike životného prostredia, 

 sústavné zlepšovanie priestorových 

podmienok, 

 individuálne začleňovanie detí               

so zdravotným postihnutím, 

 zriadenie ZUŠ pri ZŠ, 

 zapájanie sa do projektov, 

 dobrá spolupráca s rodičmi. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre VVČ, 

 získavanie mimorozpočtových 

zdrojov pre školu, 

 rozvinúť spoluprácu medzi školami 

v rámci mesta, diecézy, zahraničia, 

 vo výchovno-vzdelávacom procese 

využívať existujúcu sieť podporných 

inštitúcií a neziskových 

mimovládnych organizácií, 

 dobrou marketingovou stratégiou 

získavať deti  do MŠ,  

 zapojenie školy  do procesu trvalo 

udržateľného rozvoja regiónu, 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických  

zamestnancov školy, 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 vandalizmus bezdomovcov a žiakov 

z iných škôl /sprejovanie budovy, 

ničenie nových plastových okien, 

oplotenia, detského ihriska.../, 

 nedostatok finančných prostriedkov: 

- na opravy,  

- dokončenie rekonštrukcie 

budovy,               

 nedostatočné  finančné zdroje pre 

školstvo. 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

V rámci psychohygieny v škole vytvárame podmienky na:  



 pohybové a relaxačné cvičenia viackrát počas celého výchovno- vzdelávacieho procesu,  

 zaradenie vhodných edukačných aktivít- striedanie záťaže detí zamerané na    

kognitívnu a nonkognitívnu oblasť,  

 pravidelný aktívne prežitý pobyt vonku, v prípade nepriaznivého počasia aktívny  pobyt 

v telocvični, 

 priaznivá atmosféra a klíma, 

 príjemné pracovné prostredie v celej MŠ  a  čistota pracovného prostredia.  

  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

 

Vytvárali sme dostatok primeraných podnetov a príležitostí na rozvíjanie špecifických záujmov 

a  túžob detí. V MŠ fungovali krúžky: anglický jazyk, základy PC, výtvarno-kreatívny krúžok, 

tanečný krúžok.  

Deti mali možnosť zúčastňovať sa hipoterapie, edukačných aktivít v parku so skautkou- 

zamerané na rozvoj enviromentálneho cítenia.  

§ 2. ods. 2 c 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Neustále rešpektujeme práva rodičov. Prostredníctvom Rodičovského spoločenstva spoločne 

riešime problémy vyplývajúce z edukačného  procesu, ale aj  materiálneho zabezpečenia školy.  

Celoškolský výbor RS pozostával v tomto šk. roku z 18 členov. Tvorili ho predsedovia tried. 

Predsedníčka je pani Júlia Pullmannová a pokladníčkou je Danka Chrobáková. Plán 

celoškolského RS sa stanovil na prvom stretnutí. Zasadal 4-krát.  

Naši rodičia sa zapájali do rozličných podujatí školy. 

Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať všetkým rodičom, ktorým záleží na dobrom mene našej 

školy.  

 

 

§ 2. ods. 2 d 

 

Spolupráca školy a verejnosti 

 

Spolupráca školy s rôznymi organizáciami sa prejavuje skvalitňovaním výchovno-

vzdelávacieho procesu a celkového chodu školy. 

 

V tomto školskom roku Rada školy pri ZŠ s MŠ Štefana  Moysesa  zasadla podľa stanoveného 

programu 4-krát.  



     

Prvoradá je pre nás spolupráca so zriaďovateľom školy, ktorým je  Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská Bystrica  a  Diecéznym  školským  úradom v Banskej Bystrici. 

Veľmi úzko spolupracujeme aj s Mestským úradom – odborom  školstva v Žiari nad 

Hronom.   

 

Veľmi potrebná je i  spolupráca s SCŠPP v Kremnici /bývalé DIC/, najmä pri začleňovaní  

zdravotne postihnutých detí. V oblasti diagnostikovania problémových detí  nám pomáha 

CPPPaP v Žiari nad Hronom.   

 

Odbor sociálnych vecí nám pomáha pri riešení  rôznych problémov detí a ich rodičov.  

 

Pri vlastnej výchovnej práci školy je nevyhnutné spolupracovať i s ďalšími  inštitúciami, ako    

Základná umelecká škola, Mestské kultúrne centrum, Pohronské osvetové stredisko, 

Centrum voľného času, Planetárium Maximiliána Hella, Červený kríž. 

 

ATV- miestna televízia pomáha pri  propagácii činnosti a rôznych podujatí školy. 

Okrem toho sme zapojení do Združenia katolíckych škôl Slovenska.  

 

 

Záver 

 

Správu o VVČ v MŠ vypracovala : zástupkyňa pre MŠ Mgr. Erika Mandincová. 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná a chválená  na zasadnutí pedagogickej rady MŠ  dňa 24. 8. 2015                          

a prerokovaná na zasadnutí Rady školy  1. 10. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


