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1. Identifikačné údaje o  materskej škole  

 

Názov a adresa školy: Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1, 

014 01 Bytča 

e-mail školy: durajkova@szsibytca.sk,  

Telefón: 041/ 553 32 15 (aj fax)     0911 55 33 21  riaditeľka 

 041/ 553 33 17 

IČO: 42069726 

 

 

      Vedúci zamestnanci: 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková 

Vedúca Metodického združenia: Jarmila Balážová 

 

 

Pri Špeciálnej materskej škole v Bytči pôsobí poradný orgán Rada školy. 

Predsedkyiňou Rady školy je učiteľka Špeciálnej materskej školy – p. Jarmila 

Balážová.  

  

2. Údaje o počtoch detí materskej školy 

 

V  školskom roku 2013/2014 mala škola 2 triedy, v ktorých boli rozdelené deti podľa 

veku – mladšie deti v I. triede, staršie deti v II. triede. 
 

   

    

 

 

 

   Špeciálnu materskú školu navštevovalo v priebehu školského roku 16 detí, ktoré boli 

rozdelené podľa veku do dvoch tried. Činnosť ŠMŠ sa riadila svojim vzdelávacím 

programom pod názvom Slniečko. Učiteľky sa s deťmi pravidelne zapájali do akcií 

poriadaných školou, iné úlohy robili podľa vlastného plánu práce ŠMŠ, ktorý 

zohľadňoval vek a osobitosti detí vzdelávaných v ŠMŠ. Odborní zamestnanci CŠPP 

pravidelne a odborne spolupracovali s učiteľkami ŠMŠ, deťom zabezpečovali najmä 

logopedickú, rehabilitačnú a psychopedickú starostlivosť. 

   Predprimárne vzdelávanie ukončilo v školskom roku 2013/2014 7 detí, z toho jedno 

dieťa bolo prijaté do prvého ročníka Špeciálnej základnej školy v Púchove (autista),  

dve deti boli prijaté do prípravného ročníka Špeciálnej základnej školy internátnej v 

Bytči, jedno dieťa bolo prijaté do 1. ročníka A – variant, jedno dieťa do 1. ročníka B 

variant   a jedno dieťa bolo prijaté do 1. ročníka C variant (trieda s IVP) ŠZŠI 

v Bytči. Jedno dieťa bolo prijaté do 1. ročníka bežnej základnej školy v Bytči. 

V mesiaci jún odhlásili zákonní zástupcovia z dochádzky na predprimárne 

vzdelávanie v nasledujúcom školskom roku jedno dieťa z dôvodu, že vzdelávanie 

mu bude poskytované v novozriadenej Špeciálnej MŠ v mieste obvodu svojho 

bydliska v okrese Považská Bystrica. 

 

 

 

Trieda  Počet 

žiakov 

Triedny učiteľ 

I. Mladšie deti 7 Jarmila Balážová 

II. Staršie deti 9 Mgr. Ľubomíra Kucková 

 Spolu: 16  
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3. Postup  vo výchove a vzdelávaní detí 

       

      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 druhý krát 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 do školy: 

      Za školský rok 2013/14 bola dochádzka detí do materskej školy nepravidelná najmä 

z dôvodu častej chorobnosti detí.  Výchova a vzdelávanie detí v ŠMŠ bola prerušená 

v dňoch školských prázdnin z dôvodu, že na dochádzku počas týchto dní nebol 

prihlásený dostatočný počet detí (10). 

 

    4.  Údaje o počte zamestnancov školy a údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 

vzdelania pedagogických zamestnancov  

 

Pedagogickí zamestnanci 

 
Učitelia ŠMŠ   

Mgr. Anna Ďurajková, 

riaditeľka 

0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Jarmila Balážová zást. RŠ/ 1 (28) /20 hod priamej 

práce s deťmi, 8 hod. 

riadiaca práca/ 

S požadovanou kvalifikáciou 

Mgr. Ľubomíra Kucková 1 (28) S požadovanou kvalifikáciou bez ŠP 

Mgr. Jana Uríčková 1 (28) S požadovanou kvalifikáciou bez ŠP 

Mgr. Miroslava Klapčíková 1 (28) S požadovanou kvalifikáciou bez ŠP 

 

    Nepedagogickí zamestnanci 
 

Domovníčka ŠMŠ od 07.04.2014   

Kamila Dzúriková 1,0  

 

 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávania Zúčastnení 

Aktualizačné Ob. združenie 

ŠINTAVA. 

EDU 

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne J.Balážová 

Aktualizačné MPC Žilina Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej 

atestácii pre učiteľov predprimárneho 

vzdelávania 

J.Balážová 

Aktualizačné MPC Žilina Orientácia v priestore a priestorová 

predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní. 

Mgr.M. 

Klapčíková 

Aktualizačné MPC Trenčín Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi. Mgr. Ľ.Kucková 

Aktualizačné MPC B.Bystrica Environmentálna výchova ako prierezová téma 

v materskej škole. 

Mgr. Ľ.Kucková 

Kvalifikačné UK Bratislava Pedagogika mentálne postihnutých Mgr. Ľ.Kucková 

 



 

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentácia školy: 

 
Šarkaniáda – tvorivé dielne                                                                                                                                        

Vitamíny zo záhrady – jabĺčkový deň 

Za zdravím do prírody – telovýchovná vychádzka   

Zemiak a jeho premeny – tvorivé dielne s rodičmi 

Cvičenie s Kubíkom a s prípravným ročníkom ŠZŠI 

Prírodné mandaly – Deň duševnej pohody – tvorivé dielne 

Stretnutie s Mikulášom 

Vianočné ozdoby z  perníkového cesta -  tvorivé dielne 

Vianočná besiedka 

Kŕmenie vtáčikov a  výroba kŕmidiel 

Zimné hry – vozenie na lopároch, boboch,  na vreci 

Výtvarná galéria - výstava výtvarných a ručných prác detí v priestoroch budovy ŠZŠI 

Povieme si básničku pri výbornom čajíčku - prednes básní pred rodičmi 

Karneval       

Návšteva Mestskej knižnice v Bytči  

Divadelné predstavenia ,,Červená čiapočka“ a  ,,Žabí kráľ“ 

Divadelné predstavenie ,,Ako mačiatko zabudlo prosiť,“(učiteľky ŠMŠ v spolupráci s uč. 

1.- 4. ročníka ŠZŠI) 

Bytčiansky slávik – spievame ľudové piesne 

Vynášanie Moreny 

Záchranná služba – hasiči – návšteva hasičskej stanice v Bytči 

Farebný veľkonočný týždeň – zdobenie vajíčok 

Canisterapia  spojená s divadlom ,, Ako psíček s mačičkou piekli tortu“ 

Vyrástlo nám semienko – pestovateľské práce na pozemku, zber odpadu ku Dňu zeme 

Stavanie mája 

Deň matiek - besiedka 

Babkina záhradka – návšteva záhradníctva 

Zdravé nátierky – tvorivé dielne 

Aktivity ku Dňu mlieka 

Návšteva prípravného ročníka ŠZŠI 

Letom svetom - – športové hry a súťaže k MDD 

Návšteva 1. ročníka ŠZŠI 

Zábavné dopoludnie s dopravnou tematikou 

Rozlúčka s predškolákmi 



 

 

 

Významné aktivity poriadané v rámci regiónu a mimo regiónu zamerané na   

propagáciu školy a rozvoj kompetencií u žiakov 

 

            Na krídlach radosti – vystúpenie detí MŠ v pôsobnosti mesta Bytča 

            Veselé zúbky – zapojenie do celoslovenského projektu čisté a zdravé zúbky 

Zelený svet 2014 – Miesto pre ľudí“- 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí a mládeže  

 

           7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

V školskom roku 2013/14 sa zapojili deti a učiteľky našej materskej školy do 

celoslovenského projektu Veselé zúbky. Deti získali drobné hygienické potreby,  

letáčiky a omaľovanky, ktoré výchovne využili v edukačných aktivitách pri rozvoji 

starostlivosti o zúbky od raného veku. Projekt nadväzoval na predchádzajúce 

zapojenie detí materskej školy do projektu DM drogery. Do realizácie projektu boli 

zapojení aj rodičia detí. 

 

          8. Údaje o kontrolnej činnosti 

 

V  školskom roku 2013/14 bola Špeciálnej materskej škole v mesiaci vykonaná 

následná inšpekcia kontrolným orgánom – Štátna školská inšpekcia. Doplniť 

 

9. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces  sa uskutočňoval v  budovách školského internátu 

v dvoch triedach, v telocvični ŠZŠI, školskom dvore ŠZŠI, v priestoroch školy.  

Učebne (triedy) sú na poschodí internátu, kde dochádza k spoločnému používanie 

hygienických zariadení prispôsobených aj pre potreby detí ŠMŠ a detí ubytovaných v 

ŠI.  Priestory sú nevyhovujúce, vstup do budovy je bezbariérový, samotný vstup do 

materskej školy je po schodoch, kde je nevyhnutné dbať na zvýšenú bezpečnosť detí. 

Dvere do chodby zo schodiska sú uzamykateľné. Využívanie ostatných učební, 

priestorov a pomôcok  či zariadenia ŠZŠI je bezplatné a nevyhnutné k realizácii 

všetkých denných činností denného poriadku ŠMŠ. Materiálno-technické 

zabezpečenie ŠMŠ je primerané priestorovým podmienkam školy.  

 

10. Cieľ určený v  koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

Zámery, ktoré boli  plánované v koncepcii zriadenia a rozvoja Špeciálnej materskej 

školy sa plnia priebežne.  Počas školského roku sa podarilo zlepšiť materiálne 

vybavenie v triedach novým nábytkom, hračkami, špeciálnymi kompenzačnými 

pomôckami a odbornou literatúrou. Deťom je poskytovaná intenzívna pomoc 

prostredníctvom odborných zamestnancov CŠPP od raného veku. Materskú školu 

navštevovali deti s viacnásobným zdravotným postihnutím, autizmom a rôznymi 

zdravotnými znevýhodneniami – najmä narušená komunikačná schopnosť, autizmus, 

telesné postihnutie, mentálne, viacnásobné. V nasledujúcom období je nevyhnutné 

zvyšovať odbornú úroveň pedagogických zamestnancov ŠMŠ. 

 

 

11 .  Výsledky školy – SWOT analýza 



 

 

V školskom roku 2013/14 pracovali v škole nasledovné poradné orgány: 

 

Pedagogická rada 

Metodické združenie učiteliek        

 

Pedagogická rada sa schádzala pravidelne na zasadnutiach podľa Plánu práce na 

školský rok 2013/14. Jej členkami boli pedagogické zamestnankyne Špeciálnej 

materskej školy.  

 
Metodické združenie učiteliek 

Činnosť MZ vychádzala z Plánu práce MZ a cieľov, ktoré boli v ňom zahrnuté. Medzi 

pozitívne naplnenie cieľov patrí: 

-   odborné vzdelávanie pedagogického kolektívu, informovanosť a prepojenie práce 

medzi učiteľkami oboch tried, 

-   vytvorenie harmonického prostredia pre novo prijaté deti, 

- zabezpečenie najvyššej možnej miery v rozvoji osobnosti  každého dieťaťa 

s prihliadnutím na stupeň a druh jeho zdravotného znevýhodnenia, 

-   rozvoj nielen prirodzených schopností a zručností, ale aj tvorivosti a fantázie, 

-   pozitívny vzťah detí k pohybu a cvičeniu aj prostredníctvom tanca, 

-   starostlivosť o vlastné zdravie a dentálnu hygienu. 

Učiteľky, členky MZ získali ďalšie skúsenosti s prácou s autistickým dieťaťom. 

 

Aktivity: 

November 2013: Rokovanie so zamestnancami CŠPP v Bytči  k práci s deťmi v 

oboch triedach. Tvorba a využitie prezentácie vo vyučovacom procese za účelom 

evalvácie,   autoevalvácie. Prezentácia  edukačnej aktivity  v I.a II. triede ŠMŠ  

Marec 2014:  prednáška - Diagnostika výtvarných prác detí. 

Priebežne sa riešili  aktuálne pedagogické a  výchovno-vzdelávacie problémy a 

zrealizovali sa vzájomné návštevy učiteliek na edukačnom procese. 

 

Otvorené hodiny: počet 5 zrealizovaných 

-  September – pohybové a relaxačné cvičenia  

- Október – edukačná aktivita v tematickom okruhu ĽUDIA, Kognitívna oblasť;      

Obsahový celok: „Farby, farebná rozmanitosť“ 

-  Február – edukačná aktivita v tematickom okruhu KULTÚRA, Kognitívna oblasť; 

Obsahový celok: „Kultúrne dedičstvo sviatky a ich oslavy“ 

- Apríl – edukačná aktivita v tematickom okruhu PRÍRODA/ Kognitívna oblasť; 

Obsahový celok: „Kvety“ 

-  Jún – edukačná aktivita v tematickom okruhu PRÍRODA/Kognitívna oblasť; 

Obsahový celok: „Zvieratá a živočíchy“ 

 

Vzájomné hospitácie : počet 8 zrealizovaných 

 

 Hodnotenie: Vyhodnotenie celoročnej činnosti práce MZ učiteliek je obsiahnuté 

v závere správy Vyhodnotenie činnosti metodického združenia učiteliek Špeciálnej 

materskej školy.  Vyhodnotenie obsahuje stručné zhodnotenie činnosti za školský rok. 

Vedúca MZ vo vyhodnotení poukazuje na činnosti, ktoré sa podarili uskutočniť a boli 

prínosom pre skvalitnenie ďalšieho edukačného procesu. 

V druhom polroku školského roku došlo z zlepšeniu práce a činnosti MZ, čo postupne 

ovplyvňovalo prácu učiteliek v edukačnom procese s deťmi. 



 

 

V práci MZ absentovali aktivity, ktoré sú dôležitou súčasťou práce MO a to – práca 

s legislatívou, metodickými materiálmi  MŠVVaŠ SR a organizovanie pedagogickej 

tvorivosti na škole, predkladanie dôveryhodných návrhov na hodnotenie a oceňovanie 

pedagogických zamestnancov, sledovanie a hodnotenie priebehu a výsledkov 

pedagogického procesu na svojom úseku, zabezpečovanie a sprostredkovanie toku 

odborno-metodických a vedeckých informácií medzi pedagógmi a vedením školy, 

          

           Odporúčanie pre prácu MZ v nasledujúcom školskom roku: 

 

- plán metodického združenia zostaviť na základe  SWOT analýzy 

- v činnosti  využiť čo najviac možností na rozvíjanie svojich vedomostí 

a zvyšovanie odbornej úrovne vzhľadom na rôznorodosť postihnutia detí. 

- zúčastňovať sa na rôznych druhoch školení a vzdelávaní týkajúcich sa 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a prehlbovania profesijného 

a kariérneho rastu všetkých pedagogických zamestnancov, 

- posilniť vzájomnú výmenu pedagogických skúseností, 

- podieľať sa na tvorbe a používaní diagnostických nástrojov na hodnotenie detí, 

- pokračovať  vo využívaní praktických ukážok a zážitkového učenia v rámci 

prednášok, 

- prepojiť spoluprácu s MZ  prípravného – 4. ročníka ŠZŠI, 

- využívať IKT aj v práci učiteľky s deťmi,  

- vytvoriť metodický materiál na CD z prezentácií otvorených hodín a iných 

edukačných aktivít s deťmi. 

 

 

12. Správa o hospodárení školy za kalendárny rok 2013 
 

Komentár k Správe o hospodárení za rok 2013 

 (podľa §7 ods. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

 

Špeciálna materská škola v Bytči je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou 

subjektivitou, ktorá bola zriadená 1. 9. 2009. 

Špeciálna materská škola  v Bytči je školským zariadením, ktoré podporuje osobnostný 

rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej 

a estetickej. Deťom so zdravotným postihnutím prostredníctvom výchovy rozvíja 

schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 

V materskej škole v uplynulom roku boli zriadené dve triedy, v ktorých boli deti 

rozdelené spravidla na mladšie deti vo veku 3 – 4 roky a staršie deti vo veku 5 -6 rokov 

a deti s odloženou školskou dochádzkou. V triede starších detí sa vzdelávali 3 deti 

s autizmom. Materskú školu v školskom roku 2012/2013 navštevovalo spolu 16 detí, 

z toho 5 detí navštevovalo predškolské zariadenie len v určených dňoch 

v nepravidelnej dochádzke. V materskej škole pracovali spolu 4 učiteľky na plný 

pracovný úväzok a riaditeľka materskej školy s celkovým pracovným úväzkom 0,1.   

Finančné prostriedky prevádzkového rozpočtu boli použité na nákup didaktických 

a kompenzačných pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a na bežné financovanie 

Špeciálnej materskej školy. 

 

 

Právny subjekt 

IČO: 036137600 



 

 

Názov: Špeciálna základná škola internátna 

Sídlo: Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

Okres: Bytča 

Kraj: žilinský 

PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2013 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

ID protokolu: IQGMEBPXVM 

Dátum: 02.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špeciálna materská škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 
 

Tel/fax 041/553 32 15                                                        email: durajkova@szsibytca.sk 

Správa 



 

 

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

2013/2014 

 Predkladá:   Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy  

Prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 25. augusta 2014. 

Vyjadrenie Rady školy: Rada školy prerokovala dňa 25.08.2014 a odporúča 

zriaďovateľovi Okresnému úradu v Žiline schváliť  správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014.  

 

                                                            Jarmila Balážová     predseda RŠ pri ŠMŠ Bytča 

 Stanovisko zriaďovateľa: 

Okresný úrad  v Žiline schvaľuje – neschvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej      

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014                                                                                       

                                                                                                                         Prednosta OÚ 


