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Analýza hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 

2013/2014 

 
Deti v materskej škole vo výchovno-vzdelávacom procese postupovali  podľa štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu Slniečko  

vypracovaného v roku 2010, ktorý bol druhýkrát revidovaný a  upravený 01.02.2013. 

Učiteľky materskej školy v úzkej spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP rozvíjali 

u detí najmä komunikačné  a sociálne schopnosti, odborným pôsobením fyzioterapeuta bola 

u detí rozvíjaná hrubá a jemná motorika, koordinácia pohybov a celkové telesné schopnosti. 

Dochádzka detí bola nepravidelná, najmä v zimných mesiacoch bola častou príčinou 

chorobnosť detí. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra ako vhodný prostriedok na dosiahnutie 

vytýčených cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Učiteľky zabezpečovali 

najvyššiu možnú úroveň pripravenosti detí,  pozitívne v spolupráci s odbornými 

zamestnancami Centra špeciálnopedagogického poradenstva pôsobili na rozvoj osobnosti 

každého dieťaťa, rozvoj komunikačných schopností a myslenia. Deti dosahovali praktické 

zručnosti primerané veku. Intenzívne pracovali s kompenzačnými, špeciálnymi  

a didaktickými pomôckami, pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny detí, osvojili 

si kultúrne a stolovacie návyky. Značnú pozornosť venovali ústnej hygiene a starostlivosti 

detí o zuby. Didaktickými aktivitami sa deti ŠMŠ zapojili do projektu Zdravé zúbky a tak 

nenásilnou hravou formou zvládli viaceré stanovené úlohy plánu práce najmä v oblasti 

osvojovania hygienických návykov a starostlivosti o svoje zdravie. 

Silnou stránkou práce učiteliek bola spolupráca s bežnými materskými školami v meste a MŠ 

spádových obcí. V rámci spoločenských akcií vystupovali na rôznych slávnostiach 

a podujatiach, ktoré organizovalo Mesto Bytča a školský úrad v Bytči.  

Špeciálna materská škola nemá vytvorenú vlastné webové sídlo, ale v záložke webového sídla 

Špeciálnej základnej školy internátnej  v Bytči vystupuje ako samostatná kategória Špeciálna 

materská škola (www.szsibytca.sk) . 

U všetkých detí, ktoré navštevovali v školskom roku 20132/2014 ŠMŠ pretrvávali problémy 

s narušenou komunikačnou schopnosťou. Deti boli zaradené do intenzívnej logopedickej 

starostlivosti školského logopéda CŠPP. Učiteľky ŠMŠ v edukačných činnostiach 

rešpektovali pokyny logopéda a tak podporovali zameranie aktivít na rozvoj a nápravu 

rečového prejavu týchto detí, rozvoj slovnej zásoby a predčitateľskej gramotnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szsibytca.sk/


 
 1. Organizácia školského roka 2014/2015 
 

1. Školský rok sa začína 01. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 02. septembra 

2014 (utorok). 

2.  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok). 

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 03. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. 

júna 2015 (utorok). 

 

Prázdniny 

 

Jesenné  prázdniny sa začínajú 30. októbra 2014  a končia sa 31. októbra 2014. Vyučovanie 

sa začína 03. novembra 2014 (pondelok). 

 

Vianočné prázdniny sa  začínajú 22. decembra 2014  a končia sa 07. januára 2015. 

Vyučovanie sa začína 08. januára 2015 (štvrtok). 

 

Polročné prázdniny  sú 02. februára 2015. Vyučovanie sa začína 03. februára 2015 (utorok). 

 

Jarné prázdniny  sú v dňoch 16. február 2015  – 20. február  2015. Vyučovanie sa začína 23. 

februára 2015 (pondelok). 

 

Veľkonočné prázdniny  sa začínajú 02. apríl 2015  a končia sa 07. apríla 2015.  Vyučovanie 

sa začína 08. apríla 2015 (streda). 

 

Letné prázdniny  sa začínajú 01. júla 2015 a končia sa 31. augusta 2015. Začiatok vyučovania 

po letných prázdninách  je 02. septembra 2015 (streda). 

 

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas 

školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Podrobnosti o organizácii materskej školy v 

období školských prázdnin sú rozpracované  v školskom poriadku materskej  školy. 

Prevádzka materskej školy sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri 

týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie 

prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Pri prerušovaní prevádzky 

materskej školy z iných dôvodov  riaditeľstvo materskej školy rešpektuje oprávnené 

požiadavky zákonných zástupcov. 

 

 
2. Kontrola, efektivita: (1.6.2) 

Vnútroškolská kontrola  školy bude pravidelná, adresná a zameraná na dôslednú analýzu zistení 

s konkrétne formulovanými závermi a následnou kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. 

V kontrolnej činnosti bude uplatnená a posilnená primárna funkcia poradných orgánov riaditeľky 

školy, čím sa bude sledovať kvalita vyučovania učiteliek, monitorovať a hodnotiť dosahovanú 

úroveň výchovnovzdelávacích výsledkov detí. K takto stanoveným úlohám v oblasti kontroly 

bude zameraná aj činnosť metodického združenia.  

Riadiaci zamestnanci vo výchovno-vzdelávacom procese budú kontrolovať využívanie 

didaktických materiálov, učebných, kompenzačných pomôcok a didaktickej techniky. Kontrolná 

činnosť v edukačnom procese bude zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí 

a monitorovanie ich dosahovaných vzdelávacích výsledkov. 



 

3. Predčitateľská a čitateľská gramotnosť:  (1.6.3) 

Uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti rozvíjať a upevňovať aktívne 

počúvanie, počúvanie s porozumením čítaním rozprávkových príbehov, príbehov s detským 

hrdinom a pod. V edukačnom procese  využívať metódu tvorivej dramatiky na overovanie 

porozumenia počutého. V spolupráci s logopédom CŠPP podporovať rozvíjanie komunikačných 

schopností každého jedného dieťaťa. U všetkých detí podporovať kladný vzťah ku knižkám 

pravidelnou návštevou školskej knižnice a pokračovať v aktivitách z minulosti, ktoré boli 

realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bytči. Prostredníctvom vhodných aktivít 

formovať kladný vzťah detí ku knihám.   

 

4.  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, diskriminácia: (1.6.4)  

V činnosti celej školy platí zákaz akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie s cieľom 

eliminácie nežiaducich javov.  V spolupráci s príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, 

políciou a miestnou samosprávou budeme prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky detí do 

materskej školy. Zákonným zástupcom týchto detí ponúkneme možnosť týždenného pobytu 

žiakov v školskom internáte od januára 2015.  

Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť aj v tomto školskom roku 

využívať poradenskú a osvetovú činnosť odborných zamestnancov Centra 

špeciálnopedagogického poradenstva. 

 

5. Environmentálna výchova  
V edukačných aktivitách budeme: 

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú 

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na 

vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

2. Škola bude spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a 

vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a 

vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 

3.  Dôraz budem klásť na  prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého 

úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole (stratégia výchovy a konania školy k 

ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.), 

realizovať environmentálny program školy. 

 

6. Zdravý  životný štýl 
1. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti budú pedagogickí zamestnanci s deťmi realizovať 

školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím 

metodík na www.bezpre.sk. 

2. V zmysle školského poriadku budeme dbať na dodržiavanie  preventívnych  opatrení proti 

užívaniu a šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. Priebežne 

informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci. 

3. Zvýšiť zapojenie detí   do pohybových aktivít, podporovať  pohybové aktivity v prírode.  

4. Prostredníctvom aktivít koordinátora Zdravej školy rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú 

činnosť detí s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú 

bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín. 

5. V pláne aktivít zameria činnosť koordinátor Zdravej školy na problematiku spojenú s podporou 

zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, konzumácie ovocia a zeleniny a pri príležitosti  

Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlási tematické týždne zamerané na uvedené 

oblasti. 



6. Škola sa pohybovými, relaxačnými a stravovacími aktivitami zapojí do plnenia  úloh, ktoré 

vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu 

ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení s 

vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie výživou. 

7. Koordinátor Zdravej školy zameria aktivity v pláne práce na prevenciu  obezity a podpory 

zdravia realizovaním prednášky a aktivít iného charakteru za účasti zástupcov regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov prípadne gastroenterológov zdravotníckych 

zariadení. V súvislosti s prevenciou vo výžive bude úzko  spolupracovať so zariadením školského 

stravovania a stravovacou komisiou. 

8. V edukačnej činnosti dbať na dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek a individuálnych 

zdravotných obmedzení každého dieťaťa. V rámci pohybových aktivít intenzívne spolupracovať 

aj s fyzioterapeutom CŠPP. Pohybové aktivity realizovať v čo najväčšej miere vonku tak, aby si  

deti postupne utvárali pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných. 

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) a Svetového dňa mlieka (03.05.) uskutočniť v rámci 

edukačných aktivít v priestoroch školskej cvičnej kuchyne prípravu pokrmov zameraných na 

podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Všetky aktivity 

zamerané na zdravú výživu a pohyb realizovať v súčinnosti s úlohami, ktoré vyplývajú 

z Národného programu prevencie obezity.  

V edukačných aktivitách podľa psychických a fyzických schopností detí plánovať činnosti, úlohy 

aktivity k Svetovému dňu ústneho zdravia (12.09.), Svetovému dňu bez násilia (02.10.), 

Svetovému dňu duševného zdravia (10.10.), Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia 

28.04.), Svetovému dňu nefajčenia (31.05.), Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog 

a obchodovaniu s drogami (26.06.).  

 

7.  Ľudské práva 

V edukačných aktivitách plánovať úlohy z tematických okruhov   školského vzdelávacieho  

programu tak, aby témy súviseli s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so 

vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým 

formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Výchova k ľudským právam má 

podporiť hodnotu každého jedinca aj so zdravotným znevýhodnením a nenásilnou formou 

podporovať rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Problematiku 

uplatňovania ľudských práv zapracovať do výchovných aktivít prostredníctvom návštev 

výchovných koncertov, návštev divadelných predstavení a pod. cez spoluprácu ŠMŠ so školou, 

rodičmi, mimovládnymi organizáciami či širšou komunitou v regióne. 

 

8. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

1.Do školy sú prijaté všetky deti, ktoré od raného veku vyžadujú z dôvodu zdravotného 

znevýhodnenia špeciálne výchovno-vzdelávacie pôsobenie. Na základe odborných vyšetrení 

prijímajú odborní zamestnanci CŠPP opatrenia, ktoré v spolupráci s pedagogickými 

zamestnancami v  škole dôsledne uplatňujú v prospech rozvoja každého dieťaťa a v čo najväčšej 

možnej miere s cieľom eliminovania dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na jeho ďalší rozvoj. 

Odborní zamestnanci CŠPP uskutočňujú podľa potreby rediagnostické vyšetrenia a na základe ich 

výsledkov odporúčajú úpravy výchovy, vzdelávania a usmerňujú ďalšie postupy smerujúce k 

optimalizácii psychofyzického vývinu každého dieťaťa. 

Ak je dieťa v dlhodobej starostlivosti odborného pracoviska nezaradeného do siete škôl, 

školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), ktoré vykonáva psychologickú a špeciálno-pedagogickú 

diagnostiku, môžu sa pri jeho diagnostike využiť podklady z odborných vyšetrení vypracovaných 

týmto pracoviskom. 

2. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“) neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Poradenské zariadenia 

rediagnostiku vykonáva na základe podnetu školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri 



odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa 

a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z 

pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca 

dieťaťa.  

 

9. Informačné a komunikačné technológie  
Deti budú naďalej využívať pri logopedických intervenciách prácu s PC – s programom FONO 

podľa stupňa zdravotného znevýhodnia. V edukačných aktivitách budú využívať interaktívnu 

tabuľu a notebooky v závislosti od plánovaných úloh v triedach, prípadne počítačovej miestnosti, 

ktorá je majetkom ŠZŠI. Počas vyučovacích hodín môžu učitelia využívať počítače 

a notebooky (internet) v súlade s obsahom tematických plánov konkrétne rozpracovaných 

na jednotlivé dni. Pre potreby využívania PC miestnosti naďalej platí týždenný rozvrh 

využívania miestnosti, ktorý je pravidelne pripravený koordinátorom informatizácie. Pre 

prezentovanie činnosti a komunikáciu s rodičmi, či širšou verejnosťou využívajú zamestnanci 

ŠMŠ webové sídlo školy s vlastnou záložkou. Na uplatnenie práva zamestnancov k informáciám 

využívajú učitelia školy notebooky a  PC s príslušenstvom v miestnosti zborovní. Riaditeľka 

školy nepovoľuje zamestnancom školy  počas pracovného času využívať internet,  

notebooky a PC s príslušenstvom pre osobné potreby.  

 

 

10. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 
Ministerstvo zverejňuje v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Výzvy na podanie žiadosti o 

financovanie rozvojových projektov  na www.minedu.sk   v menu Regionálne školstvo – Výzvy 

na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov. 

 

 

1.2  Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály 

 
Škola a jej organizačné zložky sa v školskom roku 2014/15 budú riadiť novými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ako aj platnými  zákonmi, nariadeniami, smernicami, 

metodickými pokynmi a usmerneniami,  ako sú:  

- Zákon č. 312/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

s amenia a dopĺňajú niektoré zákony, 

-    Zákon NR SR č. 464/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

-    Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z.z.   o materskej škole, 

-    Vyhláška MŠ SR č. 224/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 

č.320/2008Z.z. o základnej škole, 

-   MŠ SR č.  322/2008 Z.z.   o špeciálnych školách, 

-  Vyhláška MŠ SR č.  236/2009 Z.z.   o školskom internáte, 

- Vyhláška MŠ SR č. 330/2009  Z.z.  o zariadení školského stravovania, 

- Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z.    o podrobnostiach o organizácii 

školského roka na základných školách, 

- Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z.   o školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie, 

- Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  



niektorých zákonov, 

- Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z.z.,  

zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 475/2005 Z.z., zákona č. 

279/2006 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z., 

 

-      Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby 

a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny 

          a ďalšie podľa pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2013/2014. 

 

Nové všeobecne záväzné právne predpisy 

 

- Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah 

priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických 

zamestnancov 

 

Nové rezortné predpisy 

- Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a 

finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 

 

Ak v  priebehu školského roka vstúpia do platnosti ďalšie  všeobecne záväzné právne 

predpisy a koncepčné materiály,  škola so svojimi organizačnými zložkami sa bude podľa 

nich riadiť v závislosti podľa doby účinnosti. 

 

Pedagogickí zamestnanci školy pre skvalitnenie svojej práce a ďalšie vzdelávanie sú povinní 

sledovať aktuálne informácie na web stránkach: 

- www.minedu.sk                /MŠVVŠ SR/ 

- www.statpedu.sk              /ŠPÚ/ 

- www.siov.sk                      /ŠIOV/ 

- www.uips.sk                     /ÚIPŠ/ 

- www.vudpap.sk 

                   -         Okresný úrad Žilina 

 

  

              

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.uips.sk/


 

1.3 Informácie k výchove a vzdelávaniu 

 

V školskom roku 2014/2015 sa vzdelávajú deti podľa Štátnych a školských vzdelávacích 

programov. Štátne vzdelávacie programy podľa jednotlivých stupňov vzdelania a vzory 

školských vzdelávacích programov sú dostupné na www.statpedu.sk . 

 

Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí a žiakov v špeciálnych školách sú 

zverejnené na stránke MŠVVŠ SR  www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – základná 

výchova a vzdelávanie a špeciálna výchova a vzdelávanie. 

 

 

 2           Všeobecné pokyny  

 2.1       Materská škola 

   

 

1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v 

posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného 

kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s 

dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia 

nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa.  

Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní 

počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú 

mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v 

nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

nevydáva.  

2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň 

pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok 

plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v 

základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných 

písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy. Stimulovať 

správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí. 

Logopedickú starostlivosť realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.  

3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a 

metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych 

životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovať v 

záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity.  

4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo 

vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj 

tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať.  

5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie 

výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku.  

 

   Pedagogickí zamestnanci pravidelne sledujú na www.minedu.sk a www.spatpedu.sk  

databázu pedagogickej a ich používanie uplatňujú v praxi. 

 

 Pedagogická dokumentácia a osobné spisy detí sú uložené v riaditeľni. Štátny  vzdelávací 

program je zviazaný hrebeňovou väzbou. Školský vzdelávací program školy je kompletne 

spracovaný za všetky druhy zdravotného znevýhodnenia, ktoré sa vyskytujú u detí  

http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.spatpedu.sk/


a zviazaný. Tento program je zverejnený na internetovom sídle školy www.szsibytca.sk, a je 

uložený v riaditeľni školy.  

 

Pedagogická dokumentácia školy podľa §11 ods. 3 písm.g) až s) školského zákona sa vedie na 

tlačivách podľa vzorov zverejnených na www.minedu.sk. 

 

Triedne učiteľky jednotlivých tried sú zodpovedné za správne a kompletne vyplnené osobné 

spisy detí, ktoré obsahujú aj od rodičov podpísaný informovaný súhlas o všetkých 

možnostiach a podmienkach vzdelávania jeho dieťaťa. 

 

 

 

3. Pridelenie triednictva  
 

I. trieda mladšie deti – triedna učiteľka Beáta Kadorová 

                                        učiteľka Mgr. Ľubomíra Kucková 

 

 

II. trieda staršie deti – triedna učiteľka Jarmila Balážová 

                                     učiteľka Mgr. Jana Uríčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szsibytca.sk/
http://www.minedu.sk/


PLÁN  PEDAGOGICKÝCH  RÁD 

 

August: 

1.  Kontrola prijatých opatrení z poslednej  pedagogickej rady v šk. roku 2013/2014 

2.  Pokyny k otvoreniu nového školského roka 

3.  Prerokovanie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2014/2015 

4. Prerokovanie doplnenej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach   Špeciálnej materskej školy za školský rok 2014/20135 

5.  Schválenie plánu práce metodického združenia  

6. Prerokovanie pedagogickej dokumentácie materskej školy – prevádzka a vnútorný režim 

materskej školy 

7.  Návrh zadelenia detí do  tried na školský rok 2014/2015, personálne zabezpečenie 

8.  Založenie triednej dokumentácie, systém plánovania spolupráce s CŠPP 

9.  Diskusia – návrhy, námety 

10.  Prijatie opatrení a uznesení 

11. Záver 

 

Október: 

1.  Kontrola prijatých opatrení a uznesení 

2.  Adaptácia novo prijatých detí, riešenie vzniknutých problémov, diagnostikovanie detí 

3. Informácie učiteliek o pedagogickej diagnostike detí, plánovanie a realizácia edukačných 

činností 

4. Diskusia 

5. Prijatie opatrení a uznesení 

6. Záver 

 

Január: 

1. Kontrola prijatých opatrení a uznesení 

2. Polročné hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu „Slniečko“ 

3. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácií 

4. Zhodnotenie spolupráce ŠMŠ s CŠPP, pozitívny vplyv na deti, silné a slabé  stránky 

5. Rôzne – zabezpečenie akcií, návrhy učiteliek, prehodnotenie Plánu práce 

6. Prijatie opatrení a uznesení 

7. Záver 

 

Marec: 

1. Kontrola prijatých opatrení a uznesení 

2. Diskusia k tematickým okruhom:  Príroda - rozvoj poznania elementárnych zákonitostí 

života na Zemi, prírodných javoch, živých a neživých predmetov, utváranie kladného vzťahu 

k prírode, získavanie poznatkov o Zemi a vesmíre 

Kultúra -  rozvoj kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoj vnímania a 

uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. 

3. Hodnotenie činností zabezpečujúcich životosprávu, správny pitný režim, prevencia pred 

obezitou 

4. Diskusia 

5. Prijatie opatrení a uznesení 

6. Záver 

 

 

 



Jún: 

1.  Kontrola prijatých opatrení a uznesení 

2.  Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti  

3.  Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro-školskej kontroly a hospitácii 

4. Plán čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov, vyhodnotenie úrazovosti detí, 

zvýšená bezpečnosť o zdravie detí  

5.  Rôzne – návrhy pedagogických zamestnancov 

6.  Prijatie opatrení a uznesení 

7.  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P L Á N     P R A C O V N Ý C H    P O R Á D 

 
August: 

            Otvorenie, privítanie zamestnancov 

            Personálne obsadenie a materiálne zabezpečenie prevádzky školy 

            Informácie o platnej legislatíve pre šk. rok 2014/15 

            Návrh Plánu práce školy na rok 2014/15, jeho pripomienkovanie a prerokovanie, 

pokyny k vypracovaniu čiastkových  plánov práce 

            Oboznámenie zamestnancov so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,  

s Organizačným poriadkom školy,  Pracovným   poriadkom školy, Vnútorným 

poriadkom školy, Prevádzkovým poriadkom školy  a Kolektívnou zmluvou  

            Informácie z gremiálnej porady  

            Diskusia 

            Prijatie opatrení  

            Záver 

 

November: 

             Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady 

             Aktuálne problémy pracoviska – požiadavky z jednotlivých pracovných úsekov, 

             riešenie možných problémov 

             Príprava inventúry majetku štátu v správe školy 

             Zabezpečenie prevádzky školy počas vianočných prázdnin 

             Diskusia 

  Prijatie opatrení  

  Záver  

 

Február: 

             Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady 

             Prehodnotenie Plánu práce  pre šk. rok 2014/15 – pripomienky, návrhy na  

             doplnenie, zmenu 

  Výsledky inventarizácie majetku 

             Aktuálne problémy pracoviska, informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti 

  Pokyny k prevádzke počas jarných prázdnin 

 Plán dovoleniek zamestnancov v roku 2015 

             Diskusia 

  Prijatie opatrení 

             Záver 

 

Apríl: 

             Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady 

  Oboznámenie s čerpaním rozpočtu školy za I/Q roku 2015 

             Informácie z kontroly BOZP a PO, resp. iných nadriadených orgánov 

             Preškolenie o postupe pred nebezpečenstvom /CO/ 

  Kontrola pracoviska – dodržiavanie BOZP na pracovisku, informácie o stave  

             Problémy jednotlivých pracovných úsekov riešené na gremiálnych poradách 

             Diskusia 



  Prijatie opatrení  

  Záver 

 

 

Jún: 

             Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady 

             Prevádzka školy počas prázdnin – zabezpečenie služieb vedúcich zamestnancov, 

             úprava plánu čerpania dovoleniek 

  Práce spojené s údržbou školy počas prázdnin 

             Vyhodnotenie splnených resp. nesplnených úloh z Plánu práce školy 

             Diskusia 

  Prijatie opatrení 

  Záver 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

 

1. Zloženie Metodického združenia (ďalej len „MZ“): 

Vedúca MZ:   Jarmila Balážová 

Členovia MZ: Mgr: Ľubomíra Kucková 

                        Mgr. Jana Uríčková 

  Beáta Kadorová 

2. Cieľ MZ: 

Cieľom metodického združenia učiteliek Špúeciálnej materskej školy v školskom roku 

2014/2015 je pracovať podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Slniečko“ a postupovať pri 

plnení jeho výchovno-vzdelávacích cieľov podľa IVVP detí. Vzájomne sa oboznamovať 

s novými trendami v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupracovať na činnosti, 

ktorá sa zaoberá edukačnými problémami, uplatňovať variabilné, inovačné prístupy a metódy 

práce a tak skvalitniť činnosť učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri monitorovaní 

úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov vychádzať z  pozitívnych výsledkov  jednotlivých 

detí a tradícií špeciálnej materskej školy. 

3. Úlohy MZ: 

 V oblasti odborno-metodickej:  

Vychádzajúc z POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2014/2015: 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť  uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne 

 počúvanie s porozumením, (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, 

 aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod., 

 využívať metódy tvorivej dramatizácie pri overovaní porozumenia vypočutého textu, 

 zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí, 

 formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať najmä formou rôzne obsahovo zameraných 

 hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania, 

 vytvoriť metodický materiál na CD nosiči z prezentácií, otvorených hodín a iných 

 edukačných aktivít s deťmi, 



 voliť také edukačné aktivity , ktoré  podporujú u detí experimentovanie, bádanie, 

 hodnotiace a sebahodnotiace  zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, 

 stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí,  

 podporovať u detí rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť spoločne pracovať, 

 vzájomne sa rešpektovať, 

 efektívne využívať digitálne technológie s dôsledným rešpektovaním vývinových 

 osobitostí detí predškolského veku a detí so zdravotným znevýhodnením, 

 eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity, 

 zabezpečiť do najvyššej možnej miery  rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na 

 stupeň a druh zdravotného znevýhodnenia, 

  podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti cieleného  rozvíjania 

 čitateľskej gramotnosti, využívať možnosť vzdelávania z ponuky vzdelávacích aktivít 

 metodicko-pedagogického centra, 

  prehlbovať a rozširovať odborné znalosti a vedomosti pedagógov a tým zvyšovať 

 úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a profesionálnych kompetencií pedagógov, 

 zúčastňovať sa na rôznych druhoch školení a vzdelávaní týkajúcich sa skvalitnenia 

 výchovno-vzdelávacieho procesu a prehlbovania profesijného a karierového rastu 

 všetkých pedagogických zamestnancov, 

 posilniť spoluprácu so psychológom, logopédom a ďalšími zamestnancami CŠPP pri 

 objasňovaní problematiky detí, 

 pokračovať  vo využívaní praktických ukážok  zážitkového učenia v spojitosti 

 s prednáškami k danej ukážke, 

 prepojiť spoluprácu s MZ  prípravného – 4. ročníka ŠZŠI, 

 zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitných edukačných pomôcok a literatúry, 

 využívať IKT v práci učiteľky, 

 

 



V oblasti kontrolno-hodnotiacej: 

 podieľať sa na tvorbe a používaní diagnostických nástrojov na hodnotenie  

 (diagnostikovanie) detí, 

  kontrolovať, hodnotiť (analyzovať výsledky) vedomosti, zručnosti detí a na  

  zasadnutiach vzájomne konzultovať, vyhodnocovať zistený stav a skúmať efektívnosť 

  edukácie pri použití nových aktivizujúcich metód, foriem a prostriedkov, 

 pri plánovaní výchovno – vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno-

 vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti, 

 zreteľne a zrozumiteľne formulovať ciele (operacionalizované) vzhľadom na  

 rozvojové možnosti detí v triede, 

 riešiť aktuálne pedagogické, výchovno-vzdelávacie problémy, 

 realizovať vzájomné návštevy učiteliek na edukačnom procese, 

 posilniť vzájomnú výmenu pedagogických skúseností. 

V oblasti organizačno-riadiacej: 

  vytvárať materiálne podmienky pre výchovno – vzdelávací proces v materskej škole, 

 realizovať podujatia materskej školy z plánu práce školy, 

 sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole na stránke 

www.minedu.sk v menu regionálne školstvo – Predškolská výchova a vzdelávanie,   na 

stránke www.statpedu.sk, www.siov.sk,  

  rozširovať formy spolupráce s rodičmi detí, zapojiť členov rodiny do spoločenstva 

materskej školy, ponechať im možnosť spolupodieľať sa na spoločenských aktivitách 

školy, ako i využívať netradičné formy spolupráce, 

  uskutočňovať v jednotlivých triedach Deň otvorených dverí, tvorivé dielne pre rodičov 

s deťmi, 

  poskytovať rodičom odbornú i časopiseckú literatúru , 

  zabezpečovať účinný prístup k informáciám o aktivitách a živote školy pre rodičov, 

zamestnancov a širokú verejnosť, prezentovať ŠMŠ na internetových stránkach, 

  viesť  dokumentáciu zo zasadnutí MZ. 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/


4. Plán a program zasadnutí  MZ:  

 

September : 
 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Vypracovanie  a prerokovanie plánu práce MZ na školský rok 2014/2015 

             zodp: Balážová 

3. Prerokovanie pedagogickej dokumentácie, osobnej dokumentácie detí 

             zodp: Balážová 

4. Oboznámenie pedagogických zamestnancov s princípom plánovania obsahových celkov a  

s požiadavkou na konkrétny (operacionalizovaný) cieľ VVČ  

             zodp: Balážová 

5. Oboznámenie s POP  MŠVVaŠ SR na školský rok 2014/2015  

             zodp: Balážová 

6. Vypracovanie plánu vzájomných hospitácií členov MZ   

              zodp: Kucková    

7. Vypracovanie plánu otvorených hodín  

              zodp: Uríčková                            

8. Diskusia, výmena skúseností -  informácie z časopisu Predškolská výchova                                               

                                                                                                                zodp.: Kadorová 

9. Návrh uznesenia 

10. Záver 

 

November 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Kontrola uznesení 

3. Rokovanie  so zamestnancami CŠPP v Bytči  k práci s deťmi  oboch tried ŠMŠ 

               zodp: Pdg zamest. 

4. Hudobná výchova – Hráme sa s hudbou  (autorka PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD)                                

                                                                                                      zodp: Uríčková 

 

  - prezentácia  edukačnej aktivity  z HV a VV v I. a II. triede ŠMŠ   

                              zodp : Kadorová,           

               Balážová 

 

5. Zoznamovanie sa s  navrhovaným  novým Štátnym vzdelávacím programom - Vzdelávacia   

   oblasť Umenie a kultúra – (hudobná výchova, výtvarná výchova)                                               

                   zodp:  Kucková 

6. Diskusia, výmena skúseností. (odborná diskusia k bodu 4- 5 ,výmena skúseností zo  

   vzájomných hospitácií, k aktuálnym pedagogickým a  výchovno-vzdelávacím problémom,    

   zo vzdelávaní - informácie z časopisu Predškolská výchova                                                 

                           zodp.: Uríčková 

  7. Návrh uznesenia 

  8. Záver 

 

 



Január 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Kontrola uznesení 

3. Hra v predprimárnom vzdelávaní        zodp.: Kucková  

4. Prezentácia  edukačnej aktivity  z okruhu Ľudia/Kog. v II. triede ŠMŠ  výkonový 

štandard: poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné   geometrické tvary

                                  zodp.: Uríčková 

5. Zoznamovanie sa s  navrhovaným  novým Štátnym vzdelávacím programom - Vzdelávacia 

oblasť Matematika a práca s informáciami        

     zodp.: Balážová 

6. Diskusia, výmena skúseností (k bodu 3-4, z hospitácií, k aktuálnym problémom, zo 

vzdelávaní...) - informácie z časopisu Predškolská výchova           

     zodp.: Kadorová 

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

    

Marec 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Kontrola uznesení 

3. Hra v predprimárnom vzdelávaní         zodp.: Balážová 

4. Prezentácia vlastného portfólia  s edukačnými hrami 

             zodp.: všetci Pdg. 

5. Zoznamovanie sa s  navrhovaným  novým Štátnym vzdelávacím programom - Vzdelávacia 

oblasť Jazyk a komunikácia                                                   zodp.: Mgr.Uríčková 

6. Diskusia, výmena skúseností (k bodu 3-4, z hospitácií, k aktuálnym problémo- informácie z 

časopisu Predškolská výchova                               zodp.: Mgr.Kucková 

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

 

Máj 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Kontrola uznesení 

3. Rozvoj pohybových a rytmických schopností  u detí predškolského obdobia. 

            zodp.: Kadorová  

4. Prezentácia  edukačnej aktivity  z okruhu Ja som /PM v I. triede ŠMŠ  výkonový 

štandard: manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním(rukami, nohami...) 

            zodp.: Kucková 

5. Zoznamovanie sa s  navrhovaným  novým Štátnym vzdelávacím programom - Vzdelávacia 

oblasť Zdravie a pohyb          zodp.: Uríčková 

6. Diskusia, výmena skúseností (k bodu 3-4, z hospitácií, k aktuálnym problémom) - 

informácie z časopisu Predškolská výchova                    zodp.:Balážová 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

 

Jún   Vyhodnotenie činnosti MZ v školskom roku 2014/2015.  zodp.: vedúca MZ 

 

 



Plán práce Zdravej školy 

 

V mesiacoch  september,  október  a  november  prebieha  realizácia  projektu  ,,Zdravie  na  tanieri 

2014´´, ktorý  organizuje  vedúca  školskej jedálne Bc. Eva Sedliačková.  Počas týchto troch mesiacov  

bude Zdravá škola  spolupracovať  s týmto projektom. 

 

September :   -  aktualizovať nástenku Zdravej školy 

                            -  od 22. 9. – 26. 9.  – farebný týždeň,  „ Farby jesene na tanieri“.  Celý týždeň budú      

zaradené do jedálneho lístka  rôzne druhy zeleniny a zeleninových šalátov.   V našom oblečení bude 

prevládať tá farba, ktorá je určená na ten deň  /zelený pondelok, hnedý utorok, žltá streda, červený 

štvrtok, biely piatok/.   

                                                                                                         z: Bc. Sedliačková, Chvíľová, učiteľky ŠMŠ 

                          

                             - 30. 9. -  „Ako  si  chrániť  svoje  zdravie“.  Športová  súťaž  pre  deti  ŠMŠ,  ktorá  je 

spojená s hľadaním zdravého pokladu.  Na súťažiacich bude v cieli čakať odmena v podobe veselého 

chlebíčka a ovocného koláča. 

                                                                                                           z: Bc. Sedliačková, Chvíľová, učiteľky ŠMŠ 

Október :  - 16.10. -  Svetový deň zdravej výživy .  „Ako si predstavujem zdravie na tanieri“.  Každá 

trieda   si   zhotoví   plagát   zdravých   potravín   z   obrázkov,   vystrihnutých   z  rôznych   časopisov.     

                                                                                                            z: Chvíľová, učiteľky ŠMŠ 

 

                      - 21. 10.  Deň jablka.  Beh o jablko. Pohybom a prijímaním vitamínov upevňujeme svoje 

zdravie.                                                                                                      

                                                                                                             z: Chvíľová, učiteľky ŠMŠ 

 

November :  Spoluprácu s projektom  ,,Zdravie na tanieri 2014“ ukončíme tak, že spoločne 

zorganizujeme  ovocno-zeleninovú párty. Deti si spoločne s pani učiteľkami  zhotovia veselé, 

jednoduché masky v podobe ovocia a zeleniny. 

                                                                                                               z: učiteľky ŠMŠ                                        

December:  1. 12.-  Deň čísla 112.  Pre všetkých žiakov bude zorganizovaná beseda so záchranármi z 

Bytče.  

                                                                                                                z: Chvíľová                                                            

Február :  príprava  bylinkového  čaju.   Blahodárny  účinok  liečivých  rastlín  na  náš  organizmus. 

                                                                                                                z: učiteľky ŠMŠ 

                     



Máj:   20. 5.  -  Svetový deň mlieka.  Prezentácia mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou.        

                                                                                                                       z: Chvíľová 

 

Jún:  Pohybom ku zdraviu. Zorganizovanie športových aktivít  a výletu do prírody. 

                                                                                                                         z: učiteľky ŠMŠ 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN  ENVIRONMENTÁLNEJ   VÝCHOVY   

 

 

Environmentálna výchova je súčasťou obsahu jednotlivých výchovných programov. 

 Cieľom je:  

 rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti  detí zameranú najmä 

na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na 

vytváranie správnych postojov a správania sa detí a žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia 

 spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými 

organizáciami  pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej 

výchovy a vytvárania vhodných  podmienok k zdravému spôsobu života v súlade 

s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju 

 podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním  detí do 

projektov a súťaží  s environmentálnym zameraním 

 motivovať a získavať deti pre ich aktívnu účasť na podujatiach  environmentálneho 

charakteru mimo vyučovacích hodín 

 podporovať zapájanie detí do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať 

s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami v lokalite školy 

 

Aktivity uskutočňované priebežne počas roka : 

– úspora energií a materiálov                                                           

– šetrenie školských pomôcok a zariadení                                       

– šetrenie vodou                                                                               

– zber a triedenie odpadu                                                                 

– kompostovanie organického materiálu                                         

– súťaže  výtvarné, pracovné                                             

– environmentálne vychádzky do prírody                                       

--skrášľovanie okolia školy  

--zber nefunkčného elektrozariadenia (Recyklohry)                                  

 

 

Aktivity terminované počas roka:            
 

Október 

 účasť školy na výstave ovocia a zeleniny v KD v Bytči        Z: as. Lukáčová 

 

 4. október – Svetový deň ochrany zvierat –    rozlišovanie hlasov zvierat       

                                                                                                 Z: uč. Balážová                                                                                                               

              

        November 

 práca s prírodným materiálom 

                                                                                                              Z: Kadrová, Uríčková 

 

Január 

 posedenie pri bylinkovom čaji                                                                 

                                                                                                              Z: Kucková 

                                                                                                                               

 

 



Marec 

 22.marec – Svetový deň vody – aktivity  na tému: Tajomstvo vodnej kvapky 

                                                                                                                Z: Uríčková 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Apríl 

 01.apríl -- Svetový deň vtáctva – environmentálne aktivity:  omalovánky                                                                                       

                                                                                                        Z: Balážová     

 22.apríl – Svetový deň Zeme –     čistenie areálu školy                     

                                                                                                         Z: uč. ŠMŠ 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti špecialistu na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

V školskom roku 2014/2015 bude špecialista na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia plniť nasledovné úlohy:  

- spolupracovať s vedením školy pri realizácii ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 

Z.z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- zabezpečovať písomné podklady pre potreby  ÚPSVaR v mieste obvodu bydliska 

dieťaťa a žiaka spojené s vypĺňaním tlačív pre potreby poskytovania  príspevku na 

školské potreby, 

- nakupovať školské potreby pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať správanie sa týchto detí  a ich zmeny, 

- v spolupráci s vedením školy a príslušným orgánom miestnej správy zabezpečovať  

aktívnu ochranu  detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v prípadoch príznakov 

záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania a pod.  s využitím účinných nástrojov na riešenie,   

- spolupracovať s výchovným poradcom školy a psychológom Centra špeciálnopedago-

gického poradenstva. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Kováčiková 
špecialista na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLÁN  SPOLUPRÁCE  S RODINOU 

 

Učiteľky Špeciálnej materskej školy pri výchovno-vzdelávacej činnosti detí so zdravotným 

znevýhodnením úzko spolupracujú s rodičmi detí a tak získavajú cenné informácie 

o spôsoboch a prejavoch dieťaťa, jeho správaní a osobitostiach vo výchove v domácom 

prostredí.  

Dobrou spoluprácou sa:  

- podieľajú na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou a rodinou, 

- akceptujú osobitosti výchovy v rodine, nadväzujú na ňu a dopĺňajú ju. 

Pedagogickou osvetou budú posilňovať: 

- zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa, 

- účasť rodičov na triednych aktivitách, 

- informácie z odbornej literatúry rodičom/zákonným zástupcom zo školskej knižnice 

z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, sociológie a ďalších vedných odborov. 

V rámci spolupráce s rodinou: 

- získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike, 

- a so súhlasom zákonných zástupcov konzultovať o problémoch dieťaťa so 

psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiaducich prejavov (napr. pozorovanie 

dieťaťa v kolektíve pri prejavoch agresivity dieťaťa, a to v záujme ochrany zdravia jeho, ako 

aj ostatných detí atď.). 

Poskytovať odborno-metodickú pomoc: 

- zabezpečenie pedagogickej osvety, 

- informovanie zákonných zástupcov o napredovaní ich detí, o čiastkových úspechoch, 

- odborné rady pri riešení konfliktných situácií, 

- s využitím výchovných postupov, ktoré môžu zo strany zákonných zástupcov 

vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa 

- a prehlbovať záujem rodičov o otázky zdravej výživy, režimu dňa, správnych 

stravovacích návykov a pod. 

- so zameraním pozornosti v každom kontakte so zákonnými zástupcami na vysvetlenie 

výchovných cieľov, úloh podľa plánu práce a školského vzdelávacieho programu 

V kontakte so zákonnými zástupcami dodržiavať zásady: 

- rešpektovať imunitu, hodnoty zvyky a presvedčenie každej rodiny, 

- komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny aj súkromie materskej školy, 

- v rozhovoroch nespochybňovať prácu materskej školy, ale ani rodiny, 

- v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni, 

- viesť vzájomné rozhovory nevtieravým spôsobom, 

      -     nevyužívať zákonných zástupcov na realizáciu vlastných cieľov. 

Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie: 

- zabezpečiť zdravotnú osvetu, 

- odovzdávať a preberať deti vždy len známym osobám, príp. osobám v písomnom 

poverení, 

- dodržiavať ranný filter, 

- informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími 

zdravotnými problémami. 

Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu Špeciálnej materskej školy a rozvoj detí: 

- vystúpenie pri príležitosti návštevy Mikuláša, 



- vystúpenie na Vianočnej besiedke, 

- vystúpenie na Regionálnej prehliadke HK a BS,  

- vystúpenie Na krídlach radosti – prezentácie detí  materských škôl regiónu Bytča, 

- vystúpenia na rôznych školských podujatiach - besiedky – Deň matiek, rozlúčka 

s predškolákmi, koniec školského roku. 

Formou oznamov, pútačov, CD prezentácii oboznamovať rodičov a verejnosť  s aktuálnym 

životom materskej školy: 

- vnútorná organizácia,  

- informácie o pripravovaných akciách na nástenke, 

- výchovno-vzdelávacia činnosť – opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivých 

činností detí, 

- jedálny lístok,  

- nástenka, 

- aktuálna výzdoba všetkých priestorov Špeciálnej materskej školy 

Pre činnosť a celkovú prevádzku Špeciálnej materskej školy 

- zabezpečovať  základné potreby nevyhnutné na prevádzku materskej školy a akcie pre 

deti (hygienické a čistiace potreby, hračky, výtvarný materiál na výchovu a 

vzdelávanie detí, špeciálne pomôcky a pod.) 

Informovať zákonných zástupcov o priebehu adaptácie, spôsobe začlenenia dieťaťa do 

kolektívu prostredníctvom: 

- vstupných rozhovorov pri prvotnom záujme rodiča o návštevu ŠMŠ a odovzdávaní 

žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie, 

- zákonným zástupcom a dieťaťu umožniť pozorovaním spoznať organizáciu a činnosť 

Špeciálnej materskej školy ešte pred prijatím ich dieťaťa do materskej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN   SCHȎDZÍ  ZDRUŽENIA  RODIČOV 

 

September: 

1. Otvorenie nového školského roka 2014/2015 

2. Oboznámenie s plánom práce školy na školský rok 2014/2015, denným poriadkom 

3. Oboznámenie s výškou poplatkov (čiastočná úhrada nákladov, strava, príp. oslobodenie od 

poplatkov), odsúhlasenie príspevku ZR 

4. Stravovanie detí, pitný režim  

5. Rôzne – pracovné listy, označenie veci detí, úbory predškoláci, intervencie logopéda, 

fyzioterapeuta 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Február: 

1. Otvorenie, privítanie 

2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce za I. polrok,  

3. Prípravy a pokyny k akciám - Deň matiek, karneval, školský výlet 

4. Rôzne – čerpanie finančných prostriedkov, použitie poplatkov ZR, plán letnej činnosti 

5. Diskusia. 

6. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĎALŠIE   VZDELÁVANIE   PEDAGOGICKÝCH   ZAMESTNANCOV 

 

 
Riaditeľka školy bude podporovať vzdelávanie pedagógov podľa schváleného Ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania v oblastiach: 

- rozvoj právneho vedomia v oblasti verejnej správy, 

- zavádzanie IKT , nových metód a foriem do vyučovacieho procesu, 

- špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 

- zavádzania inovačných metód a foriem práce s deťmi so zdravotným 

znevýhodnením, 

- vzdelávanie v oblasti autizmu a iných pervazívnych porúch 

- tvorby školského vzdelávacieho programu 

 

Riaditeľka školy podporí účasť pedagogických zamestnancov na cyklických vzdelávaniach, 

školeniach, konzultáciách a seminároch, ktoré organizujú MPC Bratislava a jeho alokované 

pracoviská Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Žilina, ŠPÚ a iné odborné a školiace  

inštitúcie. 

 

Riaditeľka  školy umožní pedagogickým zamestnancom získavať podnety na riešenie úloh 

súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov ako aj 

iných projektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ú L O H Y    N A    Ú S E K U     R I A D E N I A    Š K O L Y 

 

 

      

1. Kontrolnú a hospitačnú činnosť orientovať na dosahovanie kvalitných výsledkov vo 

výchovno-vzdelávacom procese a v procese prevádzky školy. Kvalitné a hodnotné 

výsledky zovšeobecňovať na pedagogických radách, zasadnutiach MZ a pracovných 

poradách. Pre zistené  nedostatky v práci zamestnancov prijať nápravné opatrenia. 

                                                                                        T: úloha stála 

                                                                                        Z: riaditeľka, zástupkyňa RŠ 

 

2. Prácu prevádzkových zamestnancov školy usmerňovať tak, aby vyhovovala 

požiadavkám plynulej prevádzky školy. 

                                                                                       T: úloha stála 

                                                                                       Z: zástupkyňa RŠ 

 

3. Sledovanie úrovne školského stravovania v zásade s požiadavkami racionálnej a zdravej 

výživy a  vyhlášky o školskom stravovaní   

                                                                                        T: úloha stála                                                    

                                                                                        Z: vedúca ŠJ a predseda SK 

 

   4. V prípade vzniknutých problémov na pracovisku zvolávať Radu školy a zástupcov 

zamestnávateľa OZ. 

                                                                                          T: podľa potreby 

                                                                                          Z: predseda Rady školy a ZO OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN   KONTROLNEJ   A HOSPITAČNEJ   ČINNOSTI 

ROČNÝ  PLÁN  HOSPITÁCIÍ  A KONTROLY 

 

Plán hospitácií a vnútornej kontroly je zameraný na pedagogickú a pracovno-právnu oblasť. 

Plán je rozdelený na mesiace a zahŕňa v sebe kontrolu oboch sledovaných oblastí.  

 

September: 

Kompletnosť pedagogickej dokumentácie triednej učiteľky. 

Mesačné IVP pre deti. 

Dodržiavanie BOZP pri ranných hrách a presune do školskej jedálne. 

 

Október: 

Svojpomocne vyrobené pomôcky pri edukačných aktivitách. 

Rozvoj grafomotoriky u mladších detí, práca s IKT  u starších detí. 

Efektívne využívanie pracovného času učiteliek počas odpočinku detí. 

 

November: 

Hudobná výchova a výtvarná výchova (vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra). 

Pohybové cvičenia, zdravý životný štýl, dodržiavanie pobytu vonku. 

Úroveň komunikácie so zákonnými zástupcami pri preberaní a odovzdávaní detí. 

 

December: 

Edukačné aktivity z okruhu Ľudia. 

Prezentácia materskej školy na webovom sídle. 

Výzdoba priestorov materskej školy, spolupráca s učiteľmi ŠZŠI. 

 

Január: 

Individuálny prístup k deťom. 

Hudobné a pohybové aktivity v edukačnom procese. 

Čistota priestorov, hračiek a pomôcok.   

 

Február: 

Úroveň psychomotorických kompetencií v tematickom okruhu  Kultúra - veľkonočné tradície. 

Rozvoj motoriky – správne držanie písacej pomôcky. 

Dodržiavanie pracovného času, pracovnej náplne. 

 

Marec: 

Úroveň kognitívnych a komunikatívnych kompetencií v tematickom okruhu Príroda – 

prebúdzanie prírody, environmentálna výchova. 

Rozvoj slovnej zásoby – predčitateľská gramotnosť v okruhoch Ja, Ľudia, Kultúra. 

Estetizácia a úprava  priestorov ŠMŠ. 

 

Apríl: 

Environmentálna výchova v edukačných aktivitách – Deň Zeme – malý ochranár – Príroda. 

Aktivity s deťmi – nápaditosť, kreativita, flexibilita, samostatnosť učiteľky. 

 

Máj: 

Pohybové a rytmické zručnosti detí v okruhu Ja som. 

Kontrola vypĺňania pedagogickej dokumentácie, správnosť s kompletnosť 



Spolupráca s odbornými zamestnancami CŠPP pri komplexnej starostlivosti o deti so 

zdravotným znevýhodnením - úroveň, prínos pre pedagogickú prax 

 

Jún: 

Úroveň sebaobsluhy u mladších detí. 

Podávanie vlastných návrhov na zlepšenie ktorejkoľvek oblasti práce, ktorá prospeje deťom,  

rodičom, vzhľadom na pracovisko a pod., organizačné schopnosti učiteliek. 

Individuálny záujem učiteliek o odborné vzdelávanie, získavanie poznatkov zo špeciálnej 

pedagogiky, medicíny a ďalších odvetví (pomocných vied). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vnútorná organizácia  Špeciálnej materskej školy 

 
Personálne obsadenie Špeciálnej materskej školy 

 

Materská škola je v šk. roku 2014/2015 dvojtriedna s poldennou a celodennou starostlivosťou 

pre deti od  2 - 7 rokov. K 1. septembru 2014 je zapísaných 14 detí. 

 

Pedagogickí zamestnanci 

Mgr. Anna Ďurajková – riaditeľka materskej školy 

Jarmila Balážová  – triedna učiteľka II. triedy  

Mgr. Jana Uríčková – učiteľka II. triedy 

Mgr. Ľubomíra Kucková – triedna učiteľka I. triedy 

Beáta Kadorová – učiteľka I. triedy 

 

Učiteľky pracujú podľa stanoveného týždenného rozvrhu pracovného času. 

 

Organizácia školského roka 

Školský rok 2014/2015 sa začína 01.09.2014. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2014 

a školský rok sa končí 30.06.2015. Počas letných mesiacov je predpoklad, že  materská škola 

bude zatvorená.  

 

Vnútorná organizácia  

Evidencia dochádzky 

Pedagogickí zamestnanci sú povinní svoj príchod a odchod z pracoviska zapísať do knihy 

dochádzky. Odchod z pracoviska v priebehu pracovnej doby hlási učiteľka zástupkyni 

riaditeľky školy, príp. riaditeľke školy. Opustenie pracoviska musí byť evidované s vydaním 

priepustky. 

 

Harmonogram práce upratovačky/domovníčky 

600–715 – otvorenie budovy, vetranie a upratanie  miestností, polievanie kvetov, dezinfekcia 

hračiek, čistenie WC 

715–1000– údržba a upratanie zborovne, spální, chodby, prezliekarne (vysávanie, utieranie 

prachu), dezinfekcia, upratovanie WC, čistenie umývadiel. 

Veľké upratovanie sa vykonáva 4x do roka (august, november, február, máj), ometajú sa 

steny, vysávajú a tepujú koberce, vytiera nábytok, radiátory, umývajú sa okná, perú deky, 

umyjú ležadlá.  Očista a dezinfekcia hračiek sa vykonáva aj priebežne podľa potrieb 

dodržiavania hygienických požiadaviek (min. 1x mesačne, vždy prvý pondelok v mesiaci). 

Upratovačka/domovníčka vykonáva dozor a pomoc pri presune detí z tried po schodisku do 

jedálne v čase o 8,15 hod. pri presune na desiatu a o 11,00 hod. pri presune na obed.  

Dozor vykonáva aj počas presunu na školský dvor alebo do telocvične podľa pokynov 

triednych učiteliek. 

 

 

 

 


