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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Plánu práce školy na školský rok 2019/2020. 

4. Koncepcia školy na roky 2017 – 2022. 

5. Školský vzdelávací program ,,Lúče slniečka“. 

6. Ďalšie podklady– autoevalvácie výchovno-vzdelávacej činnosti z jednotlivých tried 
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1. Základné identifikačné údaje o škole:  
 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

2. Adresa školy: Materská škola Hradná 335, 033 01 Liptovský Hrádok 

3. Telefónne číslo: 044 / 522 25 94 

                               0904 / 734 231                   

4. Internetová adresa: www. mshradna.webnode.sk 

    e- mailová adresa:  hradnaskolka@gmail.com 

5. Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok 

 

2. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Marián ŽIŠKA 
riaditeľ školy ZŠ s MŠ Hradná 342, 033 01 

Liptovský Hrádok 

     Mgr. Katarína ŽIŠKOVÁ 
zástupkyňa  riaditeľa školy MŠ Hradná 335, 

033 01 Liptovský Mikuláš 

              Zuzana REPČEKOVÁ vedúca ŠJ 

 

3.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

a) Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok  bola ustanovená v zmysle     

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 28. 08. 2017 sa uskutočnili 

voľby do Rady školy v Materskej škole Hradná za pedagogických zamestnancov, z ktorých 

boli vyhotovené zápisnice. V mesiaci 9/2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady 

školy, ktorá je volená na 4 – ročné funkčné  obdobie. 

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po 

ukončení núdzového stavu. V zmysle § 39hd, ods. 2 zákona 596/2003Z. z.: Ak funkčné 

obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické 

podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie orgánu 

školskej samosprávy sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po 

skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej 
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samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený. 

b) Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. PaedDr. Jaroslava Oravcová Predseda Pedagogický zamestnanec 
2. Zuzana Eštočinová Podpreseda Zástupca rodičov ZŠ 
3. Eva Rybárová  Pedagogický zamestnanec MŠ 
4. Ing. Martina Ilavská  Nepedagogický zamestnanec ZŠ 
5. Slavomír Krajčí  Zástupcovia rodičov 
6. Ing. Lucia Ambrózová   
7. Jana Stanová   
8. Slivošová Alena  Zástupcovia zriaďovateľa 
9. Ivan Spilý   

10. Ing. Martina Harichová   
11. Ing. Ján Kazár   

    

  

c) Údaje o metodických združeniach - poradných orgánoch zástupkyne riaditeľa školy:  

Poradné orgány riaditeľa školy: 

- Pedagogická rada 

- Metodické združenie 

- Výbor ZRŠ 

- Rada školy 

 

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:  

 

Pedagogická rada je poradným orgánom ZRŠ, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. 

Počas školského roka 2019 / 2020 sa zišla 3 krát - pedagogická porada a 1 krát - operatívna 

porada s triednymi učiteľkami. Na svojich zasadnutiach riešila otázky výchovy a vzdelávania, 

schvaľovala a hodnotila Plán práce školy, venovala sa hodnoteniu plnenia ŠkVP a venovala sa 

aj prevádzkovým zamestnancom a riešila ich plnenie stanovených úloh. 

Metodické združenie: vedením MZ bola poverená Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická, 

nakoľko sa p. Bc. Elena Jurčová vzdala vedením MZ. Počas tohto školského roka sa stretli 2 

krát, 1 krát v ZŠ Hradná, kde v spolupráci s p. učiteľkami 1. stupňa ZŠ vypracovali spoločný 

plán spolupráce na daný školský rok a 1 krát v MŠ Hradná. Pedagogickí zamestnanci sa 

priebežne zaoberali zvýšením kvality vyučovacieho procesu; venovali sa požiadavkám p. 

učiteliek 1. ročníka zo ZŠ Hradná a vzájomne sa všetky kolegyne zhodli na lepšej spolupráci 

so ZŠ a MŠ. V nasledujúcom školskom roku odporúčam pokračovať v plnení  Plánu MZ, 

nakoľko aktuálna situácia COVID – 19 nedovolila pokračovať v jeho plnení. Závisí to od 

situácie a ukončení núdzového stavu. 
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4. Údaje o deťoch školy za školský rok 2019/ 2020  

 

 

 

 

Materská škola 

 

V e k o v é 

zloženie 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 30. 6. 2020 

Počet  

tried 
Počet detí 

 

Integrované 

deti 

Počet  

tried 
Počet detí 

  

Integrované  

deti 

2 - 3 ročné  1 13 0 1 10 0 

3 - 4 ročné 1 22 0 1 23 0 

4 –  5 ročné 1 29 0 1 23 0 

5 – 6 ročné 1 26 0 1 28 0 

Spolu 4 90 0 4 84 0 

 

 

a) Iné skutočnosti, vysvetlivky: 

MŠ navštevovalo  90 detí. V priebehu školského roka 6 detí predčasne ukončili predprimárne 

vzdelávanie v našej MŠ. 

Predškolákov bolo 25, bez odkladu školskej dochádzky, 1 s odkladom školskej dochádzky na 

základe odporúčania CPPPaP. 

  

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno – vzdelávacieho procesu 

V MŠ sa plánovalo jednotným spôsobom podľa ŠkVP „ Lúče slniečka “, vychádzajúc 

z ročného plánu práce MŠ a v náväznosti na POP. Ciele boli diferencované vzhľadom na 

vekové osobitosti a úroveň rozvoja detí . 

Učebné osnovy mali programovú, orientačnú funkciu, mohli sa dopĺňať a upravovať po 

prehodnotení pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade a normatívnu  funkciu, 

čiže boli záväzné pre všetky pedagogické zamestnankyne. Prostredníctvom špecifických 

cieľov v učebných osnovách sme sa zameriavali na celostný rozvoj osobnosti detí, v 

poznávaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry. 

 

Učebné osnovy obsahovali: 

1. Charakteristiku obsahového celku a jednotlivých tém, ich význam v obsahu a    

vzdelávania. 
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2. Vzdelávacie oblasti, obsahové štandardy, výkonové štandardy. 

3. Metódy a stratégie vychovno-vzdelávacej činnosti. 

4. Učebné zdroje pre deti a učiteľku. 

 
Vzdelávacie oblasti: 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 

- Človek a príroda 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a svet práce 

- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

 

Vzdelávacie oblasti nie sú ponímané izolovane, boli prepojené so synergickým efektom. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme plánovali týždenne – tematicky. V zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole, každá organizačná 

forma mala z hľadiska procesu učenia aj učenia sa svoje špecifiká. 

V tematických týždenných plánoch sme dodržiavali didaktické zásady a rešpektovali vekové                   

a individuálne osobitosti detí. Správanie detí v kolektíve bolo v norme. Postupne vznikali 

detské priateľstvá, formovali sa skupinky počas hrových činností podľa záujmov detí.  

 

Vyhodnotenie v jednotlivých oblastiach  VVČ: 

 
Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a jej podoblasti ( hovorená reč, písaná 

reč) 

V podoblasti hovorená reč: sme dbali na artikuláciu a výslovnosť, gramatickú 

správnosť a spisovnosť hovorenej reči, kládli  sme dôraz na sociálnu primeranosť používania 

jazyka a dodržiavania komunikačných konvencií. Na podporu správnej výslovnosti sme 

spolupracovali s logopedičkou, deti ju pravidelne navštevovali . To viedlo k zlepšeniu 

výslovnosti.  

Podoblasť písaná reč. Deti pracovali s knihami, poznávali ich autorov a ilustrátorov, 

viedli sme ich k chápaniu čítaných textov, deti spoznávali rôznorodé žánre. S najstaršími 

deťmi sme pravidelne pracovali s knihou, to napomohlo obohateniu poznania detí o knihách. 

K obohacovaniu aktívnej slovnej zásoby sme využívali slovné hry. Každodenne sme dbali na 

správnu komunikáciu u detí. Na rozvoj grafomotorických predpokladov písania sme využívali 

kresliaci materiál a pracovné zošity, kde sme viedli deti k správnemu spôsobu písania. 
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Klady: Vyslovujú správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny. Reprodukujú stručne 

obsah prečítaného textu. Vedia vyčleniť začiatočnú hlásku slova.  K zlepšeniu nesprávnej 

výslovnosti u jednotlivcov došlo vplyvom aktívnej spolupráce s logopedičkou a špeciálnym 

pedagógom.  

Negatíva: Slabé súvislé vyjadrovanie u niektorých detí. V individuálnych prípadoch 

nerešpektujú osobnosť hovoriaceho, pozornosť detí je krátkodobá, niektoré deti veľmi zle 

artikulujú. 

Východisko: Vzdelávacími aktivitami rozvíjať u detí schopnosť vhodne reagovať na 

špecifické inštrukcie spisovnej podoby jazyka /predpríprava do 1. ročníka/. Realizovať témy 

blízke deťom – zážitkové učenie, rozvíjať reč kladením doplňujúcich otázok k téme. Naďalej 

spolupracovať s logopedičkou za účelom odstránenia nesprávnej výslovnosti detí. 

 

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI a jej podoblasti 

(čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika, práca s informáciami) 

V podoblasti čísla a vzťahy sme predovšetkým zisťovali počet predmetov v skupine a 

riešili 

rôzne úlohy súvisiace s počtom do desať. Umožnili sme deťom zisťovať počet pomocou 

hmatu, sluchu. Mali možnosť manipulovať s predmetmi, pridávať, odoberať, dávať spolu a 

rozdeľovať. Deti pracovali aj so skupinami predmetov, v ktorých určovali viac, menej, 

rovnako.  

Podoblasť geometria a meranie podporovala orientáciu detí v priestore a rovine, 

určovali polohu objektov pomocou slov a slovných spojení napr. vpredu, vzadu, vpravo, 

vľavo.... Deti sa oboznamovali s plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi, 

porovnávali ich a merali napr. určovali ich dĺžku, šírku, výšku aj pomocou stupňovania 

prídavných mien napr. dlhší, kratší, širší. Deti určovali polohu a umiestňovali predmety v 

usporiadanom rade napr. prvý, druhý, posledný, hneď za.     V podoblasti logika sme poskytli 

deťom možnosti na riešenie pravdivých a nepravdivých tvrdení, vytváranie skupín a ich 

triedenie. Dbali sme na chápanie postupnosti predmetov, deti rozhodovali o tom či dané 

predmety majú alebo nemajú danú vlastnosť. Zo skupiny objektov vyberali, alebo triedili na 

základe určenej vlastnosti napr. farba, tvar, veľkosť....  

V podoblasti práca s informáciami sme využívali digitálne pomôcky a hračky, ktoré 

má naša materská škola k dispozícii napr. BEE BOT, interaktívna tabuľa. 



8 

 

Klady: v dostupnom grafickom editore nakreslia čiaru, jednoduchý obrázok, ktorý vyfarbia –

vedia kresliť primeranú Ľudskú postavu aj na IKT, práca v detskom programe /Detský kútik, 

Lienka/ 

Nedostatky: Robí im problém v obore od 1 do 10 pokračovať od náhodného čísla v 

numerickej postupnosti po číslo 10. Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, 

→, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa nedokážu 

pohybovať v štvorcovej sieti. Majú problém zo skupiny objektov vybrať všetky objekty s 

danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

Východiská: • Zaraďovať počítanie počas dňa. Naďalej pracovať s veľkými číslami 

nakreslenými na papieri • Rozvíjať logické myslenie. • Využívať tangram, štvorcovú sieť, 

programovať digitálnu hračku. bee-bot. • Logické edukačné hry a aktivity. • Magnetická 

mozaika. • manipulovať s priestorovými tvarmi. • Situačné scénky s využitím detských 

hračiek, predmetov a učebných pomôcok na dané pojmy. • Manipulácia s geometrickými 

tvarmi. • Čarovné vrecká. • Skladanie podľa predlôh 

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA a jej podoblasti ( vnímanie prírody, rastliny, 

živočíchy, človek, neživá príroda, prírodné javy) 

V podoblasti vnímanie prírody sme vytvárali situácie, v ktorých mali deti možnosť 

prezentovať aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách. Detí rozlišovali 

živú a neživú prírodu, pozorovateľné zmeny v prírode a zmeny ročných období. Podoblasť 

rastliny umožnila porovnávať časti rôznych rastlín, hľadanie ich spoločných a rozdielnych 

znakov, spoznávanie vybraných liečivých a jedovatých rastlín. Deti diskutovali o rôznych 

druhoch ovocia a zeleniny, o tom že ovocie a zelenina sú rastlinného pôvodu a získavajú sa 

pestovaním v záhradách, sadoch a na poliach.  

V podoblasti živočíchy sme pozorovali a porovnávali rôzne živočíchy podľa 

vonkajších znakov, spôsobu ich pohybu, získavania potravy a podmienok, v ktorých žijú. 

Zamerali sme sa na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí, ale aj na tie, s ktorými majú deti 

skúsenosti. 

Podoblasť človek umožnila deťom spoznávať prejavy života človeka a procesy, ktoré 

prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh, zmyslové vnímanie. V podoblasti 

neživá príroda deti získavali poznatky o prítomnosti vody v prírode, o význame vody pre 

človeka, rastliny a živočíchy. Zdôraznili sme problémy znečistenia vody a upozornili na 

nebezpečenstvo pitia vody z neznámych zdrojov. Deti sa oboznámili s planétou Zem, s inými 

planétami, so Slnkom a hviezdami, s Mesiacom a vesmírom. 
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Podoblasť prírodné javy ponúkla deťom možnosť osvojiť si aktuálne predstavy o 

prírodných javoch: svetlo a tieň, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie 

látok vo vode, vznik zvuku, sily a pohybu, magnetizme, i voľnom páde predmetov. 

Klady: Identifikujú prvky počasia a realizujú krátkodobé pozorovania zmien v počasí. Vedia 

určiť potravinový a technický úžitok niektorých rastlín, 

Zápory: Nevedia prezentovať svoje predstavy o prírodných javoch, predmetoch, situáciách, 

či  Zemi ako súčasť vesmíru 

Východiská: prezentácie o vesmíre -obrázkový materiál • obrázky a produkty úžitkových 

rastlín a húb využívať častejšie • využívať obrázky a prezentácie so zameraním na potraviny, 

vodu • dostatok obrázkového materiálu • prezentácie na interaktívnej tabuli • využívať 

encyklopédie prírody 

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ a jej podoblasti (orientácia v čase, 

orientácia v okolí, dopravná výchova, geografia okolia, história okolia, národné povedomie, 

ľudia v blízkom a širšom okolí, základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne 

správanie) 

V podoblasti orientácia v čase sme viedli deti k uvedomovaniu si postupnosti 

činností, ktoré 

tvoria režim dňa, o povinnostiach v rámci režimu dňa sme viedli deti k tomu, aby sa 

orientovali v časových súvislostiach dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami. 

Podoblasť orientácia v okolí umožnila oboznámiť sa s interiérom a exteriérom známych 

budov, spoznávali svoje mesto, fungovanie a význam verejných inštitúcií a služieb napr. 

polícia, pošta, lekárska ambulancia....  

V podoblasti dopravná výchova sme sa venovali bezpečnému spôsobu pohybu po 

chodníku, obozretnosti na ceste, správaniu sa dieťaťa v hromadnej doprave. Oboznámili sme 

ich s rôznymi spôsobmi dopravy, aj podľa miesta ich pohybu.  

V podoblastiach geografia okolia, história okolia, národné povedomie sme poskytli 

informácie o okolitej krajine, prírodnom prostredí, našej vlasti, historických pamiatkach, 

tradíciách a folklóre. Deti sa oboznámili so Slovenskou republikou, jej hlavným mestom a 

štátnymi symbolmi. 

Podoblasť ľudia v blízkom a širšom okolí umožnila deťom prezentovať skúsenosti o 

vlastnej rodine, rodinných väzbách, a nadväzovať kontakty s inými osobami. Základy 

etického správania sa, ako je pozdrav, prosba, poďakovanie, rešpektovanie dohodnutých 

pravidiel spoločenského správania sa, boli rozvíjané v podoblasti základy etiky. Tieto 
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dohodnuté pravidlá správania mohli deti prezentovať na výlete v SNV, na vychádzkach po 

meste, na divadelných predstaveniach v MŠ. 

Ľudské vlastnosti a emócie ako samostatná podoblasť vytvára deťom príležitosti na 

identifikovanie pozitívnych a negatívnych vlastností. Taktne sme nabádali deti k spolupráci v 

hrách a v činnostiach s rešpektovaním ich osobnostných charakteristík. Zohľadňovali sme ich 

vôľové vlastnosti a umožnili sme vyjadrovať ich pocity, zorientovať sa v pozitívnych a 

negatívnych emóciách druhých osôb. V podoblasti prosociálne správanie sme sa zamerali na 

utváranie predpokladov pre prosociálne cítenie a správanie detí, dôraz sme kládli na to, aby 

pre deti bola modelom pozitívneho etického správania učiteľka. K tomu sme využívali 

prosociálnu výchovu, hry a zážitkové učenie. K chápaniu vhodného a nevhodného správania 

sme využívali rozprávky a príbehy, kde si hrdinovia príbehov navzájom pomáhajú. Našou 

snahou bolo docieliť u väčšiny detí nenásilné riešenie konfliktu, prijať kompromis. To sa nám 

nepodarilo u jedného dieťaťa, u ktorého sme pozorovali neustále problémy v správaní. Bol 

odporučený ku psychologičke, ktorú pravidelne navštevoval, rodičia nekomunikovali s MŠ, 

nedávali spätnú väzbu o spolupráci s CPPPaP. Rodičia boli rozvedení, čo sa odzrkadlilo vo 

veľkej miere v jeho správaní. Zo strany matky chodila po dieťa jeho staršia sestra, preto 

nebola možná spätná väzba rodič-učiteľ. Na základe rozhodnutia rodičov a neustálych 

konfliktov a atakov zo strany daného dieťaťa a iných detí  došlo k ukončeniu dochádzky 

v MŠ. 

Klady: využívanie internetu k poskytnutiu informácii o regionálnej histórii a architektúre. 

poznajú mená učiteliek v triede, • oslovujú menom rovesníkov v triede, • používajú pozdrav, 

prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu • rešpektujú dohodnuté 

pravidlá spoločensky prijateľného správania • vyjadrujú pocity zo zážitku, vypočutej 

rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne • spolupracujú v skupinovej činnosti na 

základe osobnostných predpokladov • sústreďujú sa na činnosť na základe zapojenia 

vôľových vlastností 

Nedostatky: Robí im problém orientácia na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, mesiaca a roka • chlapci riešia konflikt násilne, na základe toho bolo zvolané 

rodičovské združenie, kde sme si prizvali rodičov všetkých chlapcov a viedli sme diskusiu 

k možnej náprave tohto problému a k zlepšeniu morálnej klímy v triede • nerešpektujú 

dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania – spoločné pravidlá triedy, 

 

Východiská • viesť rozhovory o režime dňa, časových vzťahoch a pojmoch • pracovať s 

deťmi individuálne, hoci vedia rozlíšiť dobré a zlé správanie, často sú medzi nimi konflikty - 
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upevňovať naďalej pravidlá triedy, • využívanie prezentácií, detských atlasov a encyklopédii z 

geografickou tematikou, • dramatizácia scénok s prosociálnou tematikou – v škole/ na 

návšteve/ na ihrisku, • realizácia krátkych detských scénok zameraných na správanie v 

kolektíve – „čarovné slovíčka pomáhajú“, • časté riešenie konfliktov formou rozhovoru 

s deťmi a rodičmi 

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE a jej podoblasti (materiály a ich 

vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie) 

Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do týchto podoblastí: materiály a ich 

vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie. 

Deti skúmali vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov z ktorých sú vyrobené, 

zamýšľali sa nad možnosťou ich použitia, recyklovania – triedenia odpadu. Zadávali sme 

deťom jednoduché konštrukčné úlohy, s jednoduchými technickými problémami. Pri čom 

sme rozvíjali ich tvorivosť pri konštrukčných úlohách, rozvíjali ich cit pre efektívne a 

bezpečné postupy práce. Najčastejšie sme pracovali s LEGO, papierom, plastelínou. Rozvíjali 

sme jemnú motoriku u detí, jednoduché užívateľské zručnosti. Pri tom sme venovali 

pozornosť aj užívateľským zručnostiam pri práci s PC a inými elektronickými zariadeniami. 

Skúmali fungovanie a spôsob využitia vybraných jednoduchých mechanizmov a to na bežne 

dostupných nástrojoch a zariadeniach. Pomáhali sme deťom používať jednoduché 

mechanizmy pri konštrukčných úlohách. Sprostredkovali sme deťom vedomosti o výrobe 

niektorých vybraných výrobkov napr. výroba chleba, masla; džúsu z ovocia; príprava čaju zo 

sušených bylín; sušenie liečivých rastlín, ovocia a pod..Viedli sme diskusie o rôznych 

tradičných remeslách, s ktorými majú deti aktuálnu skúsenosť. Opisovali sme postupy 

prípravy produktov tradičných remesiel, napríklad hrnčiarstvo, tkáčstvo, košikárstvo. Deti sa 

oboznámili s obsahu pracovnej náplne vybraných povolaní a profesií: lekár, šofér, učiteľ, 

policajt . 

Klady: Vedia využívať pri hre a aktivitách LEGO a iné stavebnice na plnenie výkonových 

štandardov vzdelávacej oblasti človek a svet práce. 

Nedostatky: nevedia opísať postup zhotovenia vybraného výrobku, efektívne využívať 

materiál, pri práci ešte majú veľa odpadu 

Východiská:• realizovať námetové hry • prezentácie tradičných remesiel • priblížiť deťom 

pomocou obrázkov a interaktívnej tabule tradičné remeslá, • oboznámiť deti s ďalšími 

postupmi na výrobu rôznych výrobkov a pokúsiť sa opísať ich realizáciu • používať návody a 

schémy na skladanie • zavádzať edukačné hry zamerané na určovanie vlastností predmetov – 
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na čarodejníkov, na remeselníkov, na predajcov • prezentácie o tradičných remeslách, • 

pracovať s nástrojmi a náradím a viesť deti k dodržiavaniu bezpečnosti pri ich využívaní 

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – hudobná výchova a jej podoblasti 

(rytmické činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti, hudobno-

pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti) 

V podoblasti rytmické činnosti rytmizovali riekanky. slová, slovné spojenia. 

Vytvárali rytmické sprievody k riekankám a piesňam. Využívali rytmické nástroje Orffovho 

inštrumentára. Spevu ľudových, detských umelých piesni sme sa každodenne venovali a tak 

plnili výkonové štandardy v podoblasti vokálne činnosti. Formovali sme návyk správneho 

speváckeho dýchania realizáciou dychových rozcvičiek a hier s dychom. Prostredníctvom 

hlasových rozcvičiek, hier s hlasom a vokálnych dialogických hier sme rozširovali detský 

hlasový rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti. V podoblasti 

inštrumentálne činnosti sme aktívne využívali základné nástroje Orffovho inštrumentára, aj 

samostatne zhotovené elementárne hudobné nástroje na vyjadrenie charakteru, nálady piesne 

či skladby. 

V rámci percepčných činností sme počúvali s deťmi detské hudobné skladby a 

piesne. Učili sme deti sluchom rozlišovať zvuky a tóny, zdroj hudobného a nehudobného 

zvuku. Pri počúvaní hudby sme identifikovali niektoré vyjadrovacie prostriedky hudby. 

Pocity z počúvanej hudby deti vyjadrili slovom, pohybom, či výtvarne. 

Hudobno-pohybové činnosti patrili medzi každodenné činnosti, v ktorých sme viedli 

deti k 

správnemu tanečnému držaniu tela, kultivovanému pohybu pri pohybovom vyjadrení obsahu 

riekaniek, piesní a hudby, ako i k dodržiavaniu pravidiel v hudobno-pohybových hrách. 

Hudobno-dramatické činnosti napomáhali stvárňovať detské piesne a skladbičky 

primeranými dramatickými výrazovými prostriedkami. Vytvárali sme situácie, v ktorých deti 

využili prvky hudobno-dramatickej improvizácie a hudobno-dramatickú interpretáciu. 

Klady: na plnenie výkonových štandardov napomohlo bohaté vybavenie školy s hudobnými 

nástrojmi pri hudobno-pohybových činnostiach vyjadrujú charakter piesní a hudby 

prirodzeným kultivovaným pohybom • zvládajú hudobno-pohybové hry so spevom, 

dodržiavajú v nich jednoduché pravidlá, zvládajú elementárnu podobu hry na tele, • zvládajú 

prísunový krok do strán, vytáčanie bokov, podupy, spájajú hry na tele s tanečným prvkom. 

Nedostatky: Nevedia vyjadriť zážitky z počúvanej hudby verbálne alebo inými umeleckými 

výrazovými prostriedkami 
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Východiská: vytvoriť svojpomocne hudobné hračky, povzbudiť záujem o hudobnú výchovu 

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – výtvarná výchova a jej podoblasti 

(výtvarné činnosti s tvarom na ploche, výtvarné činnosti s tvarom v priestore, výtvarné 

činnosti s farbou, spontánny výtvarný prejav, synestézia, vnímanie umeleckých diel) 

V podoblasti výtvarné činnosti s tvarom na ploche sme podnecovali hravé skladanie    

nefiguratívnych tvarov a figuratívnych tvarov. Rozvíjali sme predstavivosť pri pohľade na 

tvar bez významu, ktorý dokresľovali alebo domaľovávali. V podoblasti výtvarné činnosti s 

tvarom v priestore deti modelovali jednoduché figurálne a geometrické tvary. Tu používali 

hotové prvky, upevňovali ho najčastejšie lepením. Podľa inštrukcií učiteľky vytvárali 

jednoduché papierové skladačky. 

V podoblasti výtvarné činnosti s farbou sme sa zamerali na poznanie názvov 

základných a zmiešaných farieb, výber jednoduchej maliarskej techniky, viedli sme s deťmi 

rozhovory o farbách a pocitoch ktoré vyjadrujú. Deti sme viedli k osvojovaniu návykov 

držania maliarskeho nástroja a miešania farieb. 

V podoblasti spontánny výtvarný prejav sme aktivity zamerali na spontánnu kresbu,  

modelovanie, priestorové vytváranie s dôrazom na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich citov, 

vnemov, predstáv a fantázie. Zamerali sme sa na kresbu postavy človeka, zvierat. Podnecovali 

sme používanie čiar, bodu a porovnávanie kresebnej stopy. Upevňovali návyky detí pri držaní 

kresliaceho nástroja. Tieto aktivity sme inšpirovali náladou hudobnej skladby s dôrazom na 

vzťah zrakovej a zvukovej skúsenosti. 

V podoblasti vnímanie umeleckých diel sme zamerali pozornosť detí na aktívne 

vnímanie výtvarného diela a jeho opis. Viedli sme rozhovory o výtvarnom diele. 

Klady: frotážou vytvorené abstraktné obrazce dokresľujú do konkrétnej podoby, domaľujú, 

dotvoria farebne a dekorujú, • používajú kombinovanú techniku, kresba tušom(lineárna kresba 

figúry) a predmetov a dokolorovanie vodovými farbami na tematickú maľbu (zážitok, 

udalosť, sviatok), Využívajú prírodný a odpadový materiál 

Nedostatky: nevedia okomentovať vlastný výtvarný produkt a proces výtvarnej činnosti, • 

dotvoriť z abstraktného obrazca do konkrétnej podoby • pri výtvarných činnostiach 

nevyužívajú celú plochu papiera, • nesprávne držanie maliarskeho nástroja 

Východiská: uskutočňovať grafomotorické cvičenia s cieľom správneho úchopu 

grafického/maliarskeho nástroja, • využívať čo najširší výber výtvarného materiálu – 

charakterizovať ho, • rozvíjať u detí fantáziu krátkymi príbehmi a pokúšať sa premeniť 

abstrakciu na požadovanú podobu, • realizovať zážitkové učenie a jeho predstavy zobraziť s 
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využitím čo najväčšej plochy papiera a pestrej farebnosti farieb, • zamerať sa na častejšie 

používanie nožníc – upevňovať ich správne držanie pri manipulácii -voľné strihanie (hlavne 

u ľavákov vidíme problém). 

 

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB a jej podoblasti 

(zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti, pohyb a telesná zdatnosť) 

V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme poskytli základné informácie 

o význame pohybu pre zdravie. Vhodne zvolenými telesnými cvičeniami u detí sme rozvíjali 

pohybové schopnosti. Dbali sme na správne držanie tela v rôznych polohách každodennými 

zdravotnými cvičeniami, ktorých súčasťou boli relaxačné a uvoľňovacie cvičenia. Rozprávali 

sme sa o základných znakoch choroby, charakterizovali sme aké je zdravé a nezdravé 

stravovanie. Upozornili sme deti na zdravie ohrozujúce situácie. Upevňovali sme hygienické 

návyky a rozprávali o význame prevencie chorôb. 

Podoblasť hygiena a sebaobslužné činnosti bola súčasťou každodenných činností. 

Deti sme 

viedli k dodržiavaniu základných hygienických návykov. V každodennom režime materskej 

školy si tieto činnosti prirodzene osvojili. Zdokonalili sa v obliekaní, vyzliekaní, prezúvaní 

zaväzovaní šnúrok i v základoch stolovania. Viedli sme deti k tomu, aby si hračky upratali a 

udržiavali poriadok vo svojom okolí. 

Pohyb a telesná zdatnosť viedla u detí k osvojovaniu si základných polôh a postojov. 

Využívali sme správnu terminológiu. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a 

pohybových hier sme deťom pomáhali osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných 

lokomočných pohybov aj za pomoci náradia anáčinia. Manipulácia s náčiním napr. loptou – 

umožnila zdokonaliť hádzanie, chytanie, podávanie a odrážanie. Akrobatické zručností sme 

rozvíjali pomocou cvičení, ktoré boli zamerané na rozvoj koordinačných schopností, podporu 

dynamickej a statickej rovnováhy. Zdokonaľovali sme kotúľ vpred, kolíska, bočné prevaly. 

Zaraďovali sme pohybové hry zamerané na zmeny polôh a postojov, rozvíjajúce reakčnú a 

orientačnú schopnosť. Hudobno-pohybové hry boli zamerané na osvojenie rytmizácie hrou na 

telo a na vyjadrovanie hudobného rytmu pri chôdzi alebo behu. Deti imitovali tanečné kroky 

ako napr. krok poskočný, krok prísunný na hudobný sprievod. V pohybových hrách sme 

deťom vysvetlili význam pravidiel a dôležitosť ich dodržiavania. Turistické prechádzky sme 

realizovali počas pobytu vonku. 

Klady: dostatok rôznorodého náradia a náčinia, • po upozornení rešpektujú pravidlá, • chápu 

dôležitosť /význam pravidiel v hrách/. 
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Nedostatky: pri súťaživých hrách v družstvách sú niektoré deti ešte pomalé, • niektorým 

deťom robí problém rovnováha a lokomócia • strach pri niektorých pohybových aktivitách- 

prekonávanie prekážok , • používanie toaletného papiera nezvládajú všetky deti, učia sa  

Východiská:• zamerať na súťaživé hry – povzbudzovať nesmelé deti, • využívať interiérové 

pomôcky , • uskutočňovať pohybové hry s pravidlami a prekvapením, • uskutočňovať branné 

cvičenia na odstránenie strachu pri aktivitách, • časte vychádzky/prechádzky, • pohybové 

aktivity v triede a na školskom dvore, • hravou formou vysvetliť a viesť deti k pohybovej 

aktivite, • pozitívne hodnotíme krúžok KidsFunAcademy, ktorý vedie deti k správnej a hravej 

forme pohybovej aktivity 

Aktivity triedy: vystúpenie  v rámci Dňoch mesta pod Skalkou pre verejnosť, Vianočná 

besiedka spojená so ZŠ Hradná v Sokolovni, Vianočné trhy, Karneval, Spolupráca 

s Napantom- p. Hančinová, Spolupráca so ZŠ Hradná- výskumy a experimenty, otvorená 

hodina s prvákmi, výlet do SNV do divadla, Divadelné predstavenia v MŠ, Koníky, Lyžiarsky 

výcvik – Záväžná Poruba, Soľná jaskyňa Liptovský Mikuláš, korčuľovanie predškolákov 

v novej hokejovej hale v Lipt. Hrádku. 

 

Zhodnotenie riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

V budúcom školskom roku by sme sa chceli naďalej zamerať a zintenzívniť činnosť 

poradných orgánov- pedagogickej rady a metodického združenia. 

Zlepšenie si vyžaduje:  jasné formulovanie cieľov a očakávaní smerom k deťom, realizácia 

súhrnného hodnotenia a rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí vo vzťahu 

k stanoveným cieľom a požiadavkám, prípadne k vlastnému pokroku. Zintenzívniť 

spoluprácu       s rodičmi detí, u ktorých sa prejavujú negatívne javy správania – agresivita, 

impulzívnosť, egoizmus... Rodičom 5 – 6 ročných detí s nesprávnou výslovnosťou odporúčať 

návštevu logopéda, viesť pedagogickú diagnostiku o týchto deťoch, poskytovať odborné 

poradenstvo v rámci konzultačných hodín, nadviazať spoluprácu s CPPPaP. 

 

 

6. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 

Podmienky sú vhodné pre celodenný pobyt a  psychohygienu detí s vytváraním pozitívnej 

klímy MŠ. Dbáme na dodržiavanie zásad psychohygieny v celom edukačnom procese, hlavne 

pri realizovaní celoškolských podujatí. 

a) Voľnočasové aktivity školy  
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Krúžky v MŠ sa uskutočňujú v popoludňajších hodinách v spolupráci so CVČ Lienka 

pohybová príprava pre deti (tanečný krúžok) a anglický jazyk pod vedením pani Mgr. 

Kataríny Gibalovej a športová príprava detí v spolupráci s Kids Fun Academy pod vedením p. 

Juraja Sabola. V Materskej škole Dovalovo bol realizovaný krúžok – náboženstvo, pod 

vedením p. Hanku, športová príprava detí v spolupráci s Kids Fun Academy pod vedením p. 

Juraja Sabola. 

b) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spoluprácu s rodičmi hodnotíme  dobre. Rodičom poskytujeme metodicko - poradenskú 

činnosť, pravidelne ich  informujeme  a poskytujeme fotodokumentáciu z akcií v MŠ 

prostredníctvom webového sídla a facebooku.  

Vychádzame rodičom v ústrety, poskytovaním  diagnostikovaním školskej zrelosti. Hlavným 

cieľom našej spolupráce s rodičmi a ostatnými inštitúciami  je vytváranie pozitívnej klímy. 

Rodičia sa zúčastňovali  na akciách poriadaných školou kde prostredníctvom neformálnych 

stretnutí s pedagogickými zamestnancami získavali odborné poradenstvo a upevňovali sa 

vzájomné vzťahy medzi rodinou a školou. 

Otvorenou komunikáciou, prijímaním nápadov a názorov sme  zvyšovali  pozitívne 

povedomie školy na verejnosti.  

 

7. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  

      

 

Materská škola Počet 

Zamestnanci MŠ  21 

Pedagogickí zamestnanci 11 

 kvalifikovaní 11 

Nepedagogickí zamestnanci 9 

 upratovačky 3 

 školník 1 

Školská kuchyňa a jedáleň 6 
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a) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  
 

P.č. Priezvisko a meno zamestnanca aprobácia 

1. Bc. Elena JURČOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

2. Bc. Emília KAPITÁŇOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

3. Milota PEŤOVKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

4. Eva RYBÁROVÁ 
Učiteľstvo pre MŠ 

Učiteľka s prvou atestáciou 

5. Marta STRAPOŇOVÁ 
Učiteľstvo pre MŠ 

Učiteľka s prvou atestáciou 

6. Mgr. Miroslava CAMBEROVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

7. Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická Učiteľstvo pre MŠ 

8. Bc. Katarína ŽIŠKOVÁ 
Učiteľstvo pre MŠ 

Učiteľka s prvou atestáciou 

9. Bc. Eva MATEJKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

10. Renáta SPIŠÁKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

11. Monika TOLNAYOVÁ Učiteľstvo pre MŠ 

12. Bc. Martina VÍTKOVÁ 
Učiteľstvo pre MŠ 

Materská dovolenka 

13. Mgr. Michaela KAPITÁŇOVÁ 
Učiteľstvo pre MŠ 

Materská dovolenka 

 

b)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

      ( uvádzať za školský rok 2019/2020) 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 0    

Špecializačné 5    

Aktualizačné 

Prípravné atestačné 
---    

Inovačné ---    

Funkčné  ---    

Kvalifikačné 0    

Školenia a semináre 2 11/2019  11/2019 

Spolu vzdelávaných 2    

 

 

Množstvo vzdelávaní, na ktoré sa pedagogickí zamestnanci  prihlásili prostredníctvom MPC, 

neboli v tomto školskom roku zrealizované. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 

Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola zapojila 

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty v MŠ; 

divadelné predstavenia a výchovné koncerty a akcie mimo MŠ 

 

 Zdravý úsmev – Dental Alarm 

 Spolupráca s Kids Fun Academy – športová príprava 

 Spolupráca s CVČ Liptovský Hrádok 

 Spolupráca s CPPPaP Liptovský Mikuláš 

 Tvorivé dielne v Národopisnom múzeu  v Liptovskom Hrádku 

 Depistáž  ŠZŠ s NKS v Jamníku 

 Návšteva ZŠ s MŠ Hradná → návšteva prvákov  

 Návšteva ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Liptovský Hrádok 

 Návšteva Slovenského múzea prírody  a  jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 

 Animoterapia s poníkmi → Zahira s. r. o. 

 Rozprávkový karneval s Olafom a Spongeboobom → spoločné celá MŠ 

 Lyžiarsky výcvik →Ski Opalisko Závažná Poruba 

 Korčuliarsky výcvik → Športovom komunitnom centre v Liptovskom Hrádku 

 Prvý ročník vianočných trhov v areáli MŠ Hradná – spolupráca s rodinou 

 Vianočná besiedka v Sokolovni v spolupráci so ZŠ Hradná + návšteva Mikuláša na 

jednotlivých triedach 

 Návšteva Multikina Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši →,, Labková patrola“ 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 Veselo s gitarou – tri stretnutia 

 Divadlo Príbeh - ,,Talentíno“ 

 Divadlo Theatrum - ,,Klauniáda“ 

 Návšteva divadla v Spišskej Novej vsi – predškoláci spolu so ZŠ Hradná 

 Spolupráca s políciou SR → projekt ,,Póla radí deťom“ do 02/2020 

 Projekt TANAP – v spolupráci s p. Hančinovou 

 

 

 

Ďalšie informácie:  
 

Všetky uskutočnené aktivity  mali pozitívny ohlas u detí a rodičov.  
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Došlo k uzatvoreniu MŠ do júna 2020 pre mimoriadnu situáciu na Slovensku COVID-

19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ktorý prijal určité opatrenia a zákazy, 

pre ktoré sa všetky podujatia, akcie MŠ museli zrušiť. 

 

a) Údaje o projektoch, do ktorých je  v školskom roku škola zapojená  

 

 Národný program prevencie obezity 

 Aktivizujúce metódy vo výchove 

 Digi škola 

 Environmentálny program pre materské školy – NAPANT; Štátne lesy 

 Animoterapia 

 Dental Alarm – zdravé zúbky 

 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole  

 

V školskom roku 2019 / 2020  nebola Štátnou školskou inšpekciou  vykonaná žiadna 

inšpekcia. 

 

10. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

 

Materská škola  má vlastnú budovu, v ktorej sa nachádzajú 4 triedy, 2 samostatné 

spálne, v ostatných triedach sa rozkladajú lehátka, samostatné šatne pre každú triedu, sociálne 

zariadenia; MŠ má svoju samostatnú kuchyňu a dve jedálne. Vykurovanie je zabezpečené 

vlastnou plynovou kotolňou, v ktorej bola realizovaná rekonštrukcia vykurovacieho systému 

v celej budove.  

Priestorové podmienky sú dostatočné pre danú kapacitu detí. Sú vytvárané vzhľadom 

na kvalitu edukačnej činnosti, vplývajú na pocity detí, uspokojujú ich potreby. Zariadenie 

spĺňa bezpečnostné a hygienické normy. Materská škola je vybavená stolmi, stoličkami, 

kobercami, detským nábytkom, učebnými a didaktickými pomôckami. Deti majú k dispozícii 

rôzne druhy hračiek, učebných pomôcok a spoločenských hier, ktoré sú priebežne 

obnovované.               

  K vybaveniu patrí aj telovýchovné náradie a náčinie, detská literatúra, detské 

rytmické nástroje, bábky, pomôcky na pobyt vonku, výpočtová a audiovizuálna technika. 
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Rozmiestnenie nábytku zodpovedá požiadavkám detí a ich individuálnym potrebám, 

rešpektuje antropometrické požiadavky. Rozmiestnenie pomôcok je účelové, deti majú 

dostatok priestoru na hru, cvičenie, spánok a vzdelávacie činnosti. Počas hier majú ponechaný 

dostatočný priestor na vlastnú realizáciu, komunikáciu s inými deťmi, voľný prístup k 

hračkám. Učia sa dodržiavať vopred stanovené pravidlá na udržiavanie poriadku v hracích 

kútikoch a odkladanie pomôcok. Deti sa podieľajú na úprave prostredia svojimi výtvormi, 

triedy majú priestor pre prezentáciu detských výtvorov. 

Školský dvor je vybavený preliezkami, hojdačkami a tromi pieskoviskami; školský 

dvor vynovení preliezkami v hodnote 10000 €, ktoré podporilo Mesto Liptovský Hrádok ako 

zriaďovateľ materskej školy.  

 

Potrebná údržba do budúcnosti: 

rekonštrukcia dolných priestorov MŠ – zväčšenie priestorov v šatniach, podlahy; 

 výmena plota v areáli školského dvora od garáží → SPLNENÉ 

 vymaľovanie všetkých priestov na prízemí – z hygienického hľadiska; 

 zakúpenie koberca v 3. a 4. triede 

 zakúpiť nové šatňové skrinky v 3 triede; nový nábytok do jednotlivých tried z dôvodu 

opotrebovaosti, je starý, neestetický, od čias postavenia budovy; 

 rekonštrukcia elektriky v celej budove z dôvodu častého vyhadzovania poistiek – staré 

rozvod od postavenia budovy 

 doplnenie inventáru do kuchyne 

 rekonštrukcia kuchyne – šporáky. 

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov eviduje a dodáva zriaďovateľ. V tomto školskom roku 

sme sponzorsky dostali od rodiča p. Tarabu pre MŠ priemyselný vysávač s tepovačom 

a všetkými doplnkami k tomu, výmenu plota na školskom od garáží, 2 magnetofóny a TV do 

2 triedy. Ďalším sponzorom bol MONDI SCP – papier pre deti do MŠ. Dezinfekciu od firmy 

 ISOKOR 5 a St. Nicolaus Liptovský Mikuláš. 

 

12. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia  
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Plnili sme úlohy vyplývajúce z POP 2019/2020 a  Plánu školy. Zároveň sme sa snažili 

upevňovať psychické a fyzického zdravie zamestnancov.  

 

13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikovanosť zamestnancov; 

 záujem pedagogických zamestnancov 

podieľať sa na aktivitách školy, 

projektoch, aj mimo pracovného času; 

 záujem peagógov aj rodičov o 

vzájomné konzultácie; 

 zapájanie sa do kultúrneho života 

v meste; 

 bohaté stimulačné prostredie; 

 výborné vybavenie IKT; 

 prezentácie na verejnosti; 

 uzavretá facebooková skupina na 

zdieľanie foto z akcií a vzdelávania 

detí a oznamov pre rodičov; 

 zakúpenie nových hracích prvkov na 

školský dvor zo strany zriaďovateľa; 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 neustále vylepšovať asertívnu 

komunikáciu -  učiteľka, rodič, dieťa; 
 využívanie digitálnych technológií v 

procese výchovy a vzdelávania; 
 spoločenská nedocenenosť 

pedagogických zamestnacov; 

 materiálno – technické vybavenie 

niektorých tried; 

 slabá schopnosť sebahodnotenia detí; 

 jednostranná ponuka aktivít pri pobyte 

vonku; 

 slabo riešené konfliktné situácie; 

 nerešpektovanie hovoriaceho, slabá 

schopnosť počúvať; 

 problémy pri grafomotorických 

činnostiach – nesprávne držanie 

grafického materiálu. 

PRÍLEŽITOSTI 

 sponzorská a brigádnická činnosť 

rodičov; 

 plánovanie a monitorovanie 

podporovania rozvoja informačnej      

a digitálnej gramotnosti detí; 

 inovácia zamerania školy                     

a jednotlivých programov ŠkVP, 

upravovanie a dopĺňanie učebných 

osnov; 

 rešpektovanie osobného tempa              

a učebných štýlov detí 

 aplikácia interaktívnych vyučovacích 

metód 

 zmodernizovanie dolných priestorov, 

modernizácia interiéru, exteriéru; 

 zapojenosť do projektov; 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 3 -  

6 ročných detí, prípadne 2 ročných 

detí.  

OHROZENIA 

 demografické zmeny; 

 zmena legislatívy; 

 nedostatok finančných prostriedkov; 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície;  

 výskyt straty motivácie/syndróm 

vyhorenia zo strany služobne starších 

učiteliek. 
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Závery:               

SWOT analýzou našej školy sme zistili, že prevládajú silné stránky a príležitosti nad slabými 

a ohrozeniami. Vysokou mierou k tomu prospeli všetci zamestnanci, pretože kvalita školy sa 

buduje postupne a dlhodobo za účasti všetkých zainteresovaných strán. Našou snahou bude 

poskytovať strategické alternatívy zvyšovania kvality na škole, rešpektovať požiadavky 

rodičov na kvalitnú výchovu a vzdelávanie, motivovať deti k aktivitám, rodičov  k spolupráci, 

propagovať činnosť školy na verejnosť. 

 

 

                                                                          

                                                                                       ................................................................ 
                                                                                             
V Liptovskom Hrádku, 31. 08. 2020.                                           Mgr. Katarína Žišková 

 


