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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. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
 

3. Koncepcia školy na roky 2010 - 2015 
 

4. Plán práce školy Ružová ul. 11197/9 Smižany 
 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  metodického združenia (sú súčasťou Plánu práce 
školy na šk. rok 2010/2011) 

 

6.  Informácie o činnosti Rady školy pri materskej škole Ružová ul. 1197/9, Smižany 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej  školy Ružová ul. 1197/9 v Smižanoch 
za školský rok 2010/2011 

 
1    Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. Názov školy:   Materská škola  

2. Adresa školy:  Ružová ulica 1197/9,  053 11Smižany 

3. telefónne číslo:   053/443 12 28 

4. Internetová adresa:    www.smizany.sk              e-mailová adresa: msruzova@centrum.sk 

5. Zriaďovateľ: Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 053 11  Smižany 

 
1.1  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  
Štátny vzdelávací program ISCED 0, schválený Ministerstvom školstva SR 19.06. 2008 a 
vydaný Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave 
Školský vzdelávací program – Svet očami detí, schválený v MŠ Ružová na pedagogickej rade 
dňa 27.08.2008, reevidovaný a schválený 31.08.2010 
 
1.2   Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Janka Maliňáková riaditeľka školy 

Dáša Filipová zástupkyňa riaditeľky školy  

Oľga Erbnová riaditeľka ŠJ 

 
2    Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
2.1   Údaje o rade školy: 
Rada školy pri materskej škole Ružová ul. 1197/9 v Smižanoch 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 po voľbách konaných v dňoch  
15.10.2008 z radov nepedagogických zamestnancov, 16.10.2008 z radov zástupcov rodičov 
a 17.10.2008 z radov pedagogických zamestnancov na obdobie 4 rokov. Ustanovujúce 
zasadnutie sa konalo dňa 1.12.2008. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.  č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Anna Šarišská   predseda za pedagogických zamestnancov 

2. Bc. Darina Majkutová člen za pedagogických zamestnancov 
3. Oľga Erbnová člen nepedagogický pracovník 
4. Zuzana Balejová člen  zástupca rodičov 

5. Oľga Vranová člen zástupca rodičov 

6. Mgr.  Ľudmila Trošanová člen zástupca za Obec Smižany 
7. Miroslav Grečko člen zástupca za Obec Smižany 



2.2  Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2010/2011: 
 
Rada školy vznikla na základe volieb v zmysle citovaných zákonov a delegovaním členov. Počas svojho 
funkčného obdobia sa schádzala 3 - krát ročne. O jednotlivých zasadnutiach viedla predsedníčka Rady 
školy zápisnice, ktoré sú k dispozícii. Rada školy sa zaoberala problematikou v zmysle stanov 
a štatútu, ročného plánu zasadnutí v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 51/2000 a aktuálnymi problémami, 
ktoré sa počas funkčného obdobia vyskytli.  

 

2.3. Údaje o  poradných orgánoch riaditeľa školy :  
 
     a )  Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy 

- Spoločný školský úrad, PaedDr. Dušan Sliva, PaedDr. Viera Skoumalová, 
- Obec Smižany - oddelenie školstva, rozvoja a cestovného ruchu, Ing. Zuzana                     

Zimmermannová              
- Pedagogická rada 
- Metodické združenie pri materskej škole 
 

b) Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  
 
Pedagogická rada – sa pravidelne schádza 6 - krát ročne a zaoberá sa hodnotením 
výchovno-vzdelávacích výsledkov. Na pedagogickú radu školy riaditeľka predkladá tie 
materiály na prerokovanie, ktoré jej ukladá príslušná školská legislatíva. Zo zasadnutí 
pedagogickej rady sú vedené zápisnice, v ktorých sú rozpracované termíny 
a zodpovední pracovníci za plnenie jednotlivých úloh, ktoré sa kontrolujú na 
následnej pedagogickej rade.  
 
 
Metodické združenie pri materskej škole pracuje podľa pripraveného ročného plánu 
práce a je kontrolované vedením školy na pedagogických radách. Plán práce MZ tvorí 
súčasť Plánu práce školy a predkladá sa na zahajovacej pedagogickej rade 
a vyhodnotenie plánu práce na hodnotiacej pedagogickej rade. 
 
 
Spoločný školský úrad poskytuje odbornú a poradenskú činnosť škole, vydáva                                                                                                            
organizačné pokyny pre príslušný školský rok, spolupracuje pri organizovaní 
športových  a kultúrnych podujatí, spolupracuje pri vytváraní podmienok na rozvoj 
športu, organizuje metodicko-vzdelávacie podujatia, zabezpečuje informovanosť 
riaditeľky o  pripravovaných zmenách v oblasti výchovy a vzdelávania, o vydaných 
zákonoch, vyhláškach, metodických pokynoch,  smerniciach. Z pracovných stretnutí 
sú vedené zápisnice, v ktorých sú rozpracované termíny a zodpovední zamestnanci za 
plnenie jednotlivých úloh, ktoré sa kontrolujú na následnom pracovnom stretnutí. 
 
 
Oddelenie školstva, rozvoja a cestovného ruchu metodicky usmerňuje, koordinuje 
a vykonáva kontrolu. 
 



 
3         Údaje o počte detí v materskej škole 
 

 

 

3.1     Údaje o deťoch v školskom roku 2010/2011   
 

Počet prijatých detí v materskej škole spolu 124 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2010/2011     6 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v šk. roku 2010/2011     1 

Počet zapísaných detí do I. ročníka základnej školy   48 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2011/2012     3 

Počet detí predčasne zaškolených šk. roku 2011/2012     3 

Počet detí nastupujúcich v šk. roku 2011/2012 do I. ročníka základnej školy     45 

 
 
3.2    Rozloženie podľa tried:  
 

Trieda Vek detí Počet detí 

I. 3 – 4 ročné 20 

II. 4 – 5 ročné 20 

III. 5 – 6 ročné + deti s OPŠD+ dieťa so ŠVVP 21 

IV. 3 – 4 ročné 20 

V. 4 – 6 ročné 21 

VI.  5 - 6 ročné 22 

Celkom  124 

 
 
 
4       Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
 
4.1   Údaje o  pedagogických zamestnancov v materskej škole 

 

Počet pedagogických zamestnancov v materskej škole 12 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady 12 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady 0 

 
 

 
4.2   Údaje o  nepedagogických zamestnancov v materskej škole 

 

Počet nepedagogických zamestnancov v materskej škole 3 

 
 
 
 



5  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
 
5.1   Jednorazové odborné semináre  a metodické podujatia  
 

P.č. Názov vzdelávacieho 
podujatia 

Vzdelávacia inštitúcia Zúčastnený 
zamestnanec 

 1. Works chop: Prevencia 
a eliminácia intolerancie 
a násilia 

Spišské osvetové stredisko 
v Spišskej Novej Vsi v spolupráci 
s Národným centrom pre rovnosť 
príležitostí 

J. Maliňáková 

 2. Školenie: Projektovanie 
v eTWINNING pre 
začiatočníkov 

NSS (Národná služba pre 
elektronickú spoluprácu škôl) 

O. Petríková 

 3. Odborná prednáška, tvorivá 
dielňa spojené s výstavou 
Čaro ornamentu 

SŠÚ Smižany v spolupráci 
s národopisným múzeom 
v Smižanoch 

Bc. J. Vlčeková,  
Bc. E. Mravčáková 

 4. Seminár: Asertivita 
v komunikácii s rodičmi 

Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu, región Spišská Nová Ves 

D. Filipová 

 5. Stretnutie pedagógov 
materských škôl, za účelom 
rád a inšpirácii k správnemu 
plánovaniu Plánujte so 
Zvedavčekom 

vydavateľstvo Dr. Jozef Raabe 
Slovensko 

M. Suržinová, 
 K. Hagarová) 
 

 

 

 

 

5.2   Vzdelávanie organizované Spoločným školským úradom v Smižanoch  

 

P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Zúčastnený 
zamestnanec 

 1. Metodický deň učiteliek materských škôl v ZUŠ Dezidera 
Štraucha v Smižanoch pod organizovaným vedením SŠÚ a MŠ 
Ružová, Smižany „Špivanka“ 

J. Maliňáková 
Bc. . E. Mravčáková,  
A. Šarišská,  
Bc. J. Vlčeková  
O. Petríková  

 2.  Malý recitátorik - súťaž  v prednese poézie a prózy pod 
organizovaným vedením SŠÚ a  MŠ Zelená, Smižany 

Bc. E. Mravčáková 
 

 3. Evička nám ochorela- účasť na projekte v rámci materských škôl   
pod organizovaným vedením SŠÚ Smižany a MŠ Spišský Hrušov 

Bc. J. Vlčeková, uč. 
O. Petríková 

 4. Rady a inšpirácie k správnemu plánovaniu, Plánujte so 
Zvedavčekom s účasťou riaditeliek MŠ 

J. Maliňáková 
 

 

 

 

 



5.3  Kontinuálne vzdelávanie  organizované RP MPC Košice, projektom  spolufinancovaným 
zo zdrojov EÚ   
 
 
 

P.č. Druh  
vzdelávania 

Vzdelávacia  
inštitúcia 

Názov Účastník  
vzdelávania 

 1. Funkčné - 
inovačné 

MPC Košice Školský manažment v materskej 
škole 

J. Maliňáková 

 2. Aktualizačné MPC Košice Obsahová reforma v materskej 
škole 

Bc. J. Babíková 

 3. Inovačné MPC Košice Inovácia v didaktike Bc. J. Babíková 

 4. Funkčné - 
aktualizačné 

MPC Košice Školský manažment v materskej 

škole 

D. Filipová 

 
5.4    Individuálne štúdium odbornej literatúry 
 

- Ako spoznať dieťa v materskej škole, Pedagogická diagnostika, Daniela Valachová,  
- Metodika rozvíjania grafomotorických zručností, Ilona Uváčková a kol. 
- Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej  gramotnosti v podmienkach predprimárnej 
edukácie, Alena Lopušná 
- Poprvé v MŠ, R. Niesel, W. Griebel 
- Každý začátek v matěžské škole je těžký, 
- Hry pro rozvoj dětského mozgu, Pam Schiller, 
- Logopedická prevence, Dana Kutálková, 

Noviny a časopisy 
Predškolská výchova – dvojmesačník 
Naša škola – odborný časopis 
 
6  Aktivity a prezentácie školy na verejnosti  

 

 

SEPTEMBER 
 

•    DEŇ MOJEJ HRAČKY - adaptácia detí na prostredie MŠ v spolupráci s rodinou, 
•   POĎME SPOLU ZA ŠPORTOM - športová olympiáda v disciplínach – beh na 20 m 
z polovysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod loptou z miesta, organizovaná SŠÚ 
v Smižanoch a spoluorganizátormi obcí pristúpených k SŠÚ Smižany, ZŠ Komenského 
v Smižanoch, ZUŠ Dezidera Štraucha  v Smižanoch, CVČ Adam Spišská Nová Ves, OZ 
Kalokagatia.  
•   KDE PRACUJÚ DOSPELÁCI  za účelom oboznamovania sa s prácou dospelými - exkurzie 
detí: do Poľnohospodárskeho družstva, chov dobytka, do Lupienkarne výroba 
zemiakových lupienkov, do Autoservis Valas, oprava a umývanie áut,  
•  NÁVŠTEVA MÚZEA „ZLATÉ RUKY“ – výstavka prác ľudovej tvorivosti, v súvislosti so 
zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície,  



•  NÁVŠTEVA MÚZEA „VEĽKÉ CICAVCE SPIŠA“ – výstava preparátov zvierat obývajúcich 
naše územie, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho 
cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja,  
•   VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „POĎME SPOLU ZA ŠPORTOM“ - organizovaná SŠÚ v Smižanoch a 
spoluorganizátormi obcí pristúpených k SŠÚ Smižany, ZŠ Komenského v Smižanoch, ZUŠ 
Dezidera Štraucha  v Smižanoch, CVČ Adam Spišská Nová Ves, OZ Kalokagatia,  
•  NÁVŠTEVA V I. ROČNÍKU ZŠ – oboznamovanie sa s priestormi školy, na návšteva 
bývalých škôlkarov, v rámci spolupráce so ZŠ,  
 
 

OKTÓBER 
 
•     MÁME PLNÉ KOŠÍKY  - tvorivosť detí a učiteliek s výstavkou prác zhotovených 
z plodov jesene, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie 
environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•   VETROHRY - púšťanie šarkanov, veterníkov, hry s bublifukom v spolupráci so ZŠ 
Komenského v Smižanoch, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie 
environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja,  
 
•    NECH JE ZDRAVÁ STARÁ MAMA, NECH JE DEDKO ZDRAVÝ! – organizovanie posedení 
v materskej škole so starými rodičmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v spolupráci 
s rodinou, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície,  
 
•      NÁVŠTEVA V KLUBE DOCHODCOV – prekvapenie členov klubu dôchodcov deťmi 
našej školy s vlastnoručne vyrobenými darčekmi, pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  
 
•    IBA FARBA ZELENÁ VOĽNÚ CESTU ZNAMENÁ!  - dopravné dopoludnia zamerané na, 
prevenciu úrazov v MŠ a v jej blízkosti,   
 
•     O HLÚPOM JANOVI – činoherná veselá rozprávka na ľudový motív o tom, ako láska 
a dobro zvíťazí nad hlúposťou, v prevedení komorného divadla bez opony Portál 
z Prešova a v spolupráci s rodinou,  
 
•     TURISTICKÉ VYCHÁDZKY, pozorovanie    panorámy obce,    Na Mašu,   K 1000   ročnej 
kaplnke, Kejda, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho 
cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja,  
 
•   ŠARKANIÁDA – púšťanie šarkanov na Pánskom kruhu spolu s rodičmi, v súvislosti so 
zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia k prírodnému 
bohatstvu a krásam Slovenského raja,  
 
•   JESENNÁ BRIGÁDA – rýľovanie, hrabanie lístia, zber šišiek, papierikov a kameňov na 
školskom dvore , v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie 
environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 



•   NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE – oboznamovanie sa s prostredím a účelom inštitúcie, 
vypožičanie kníh, na základe spolupráce s OcK, 
 
•    DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,        spoločné vytváranie prác s prírodnín , v súvislosti so 
zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, pre rodičov detí a pre starých rodičov, 
 
 

NOVEMBER 
 
    
•     SVETIELKO SVIECE- zapálenie sviečok  s prejavom úcty k zosnulým na cintoríne a pri 
pamätníku vojakov pri príležitosti sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých,  v súvislosti 
so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
                          
•    VIKTOR – ŠKOLA HROU – hudobno-zábavný program s množstvom veselých pesničiek, pri 
ktorých si deti spievali, učili sa nové, či opakovali naučené s Viktorom Guľvášom z Nitry 
a v spolupráci s rodinou,  
 
•    KATARÍNA NA ĽADE... – vystúpenie detí s ľudovými piesňami a tancami na Katarínskom 
posedení členov klubu dôchodcov v Smižanoch, v súvislosti so zameraním našej školy na 
kultúrne a ľudové tradície, 
 
•     POD HRÍBOM – dramatizácia rozprávky v prevedení detí ZŠ v ZŠ, spojené s návštevou 
detí v školskom klube, 
 
•   TURISTICKÉ VYCHÁDZKY do chránenej oblasti Čingov, čistenie lesa od odpadkov, 
v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•        ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE V ZŠ v spolu organizácii MŠ a ZŠ, v rámci spolupráce, 
 
 
 

DECEMBER 
 
•   ŠPIVANKA – súťaž v speve ľudových piesni detí z materských škôl, spojené s metodickým 
dňom a kultúrnym vystúpením DFS Oriešok  pri ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch 
v spolupráci s ZUŠ D. Štraucha, organizované SŠÚ a našou MŠ, v súvislosti so zameraním 
našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
•   MIKULÁŠ, KEDY SA K NÁM PRITÚLAŠ? – slávnosť v Materskej škole s odovzdávaním 
mikulášskych balíčkov v spolupráci s rodinou a ZŠ Komenského v Smižanoch, 
 
•     MIKULÁŠSKA SLÁVNOSŤ V OBCI – vystúpenie detí s piesňami a básňami pred kultúrnym 
domom, v spolupráci s obcou a rodinou, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a 
ľudové tradície, 
 



•   OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC – oživovanie ľudových zvykov 
v materskej škole – vymetanie kútov Lucií v triedach, v súvislosti so zameraním našej školy na 
kultúrne a ľudové tradície, 
 
•   VYMYSLENÁ ROZPRÁVKA – bábkové predstavenie s výchovným zámerom o správnej 
životospráve, o poznávaní zdravých potravín, zásad ochrany vlastného zdravia a prevencie 
obezity v podaní bábkového divadla Fantastica z Košíc a v spolupráci s rodinou, za účelom 
prevencie obezity, 
  
•   SNEŽNÍ ĽUDKOVIA - dojímavý príbeh dvoch snehuliakov plný obetavosti, ktorí krehkú 
lásku postupne premieňajú za obetavosť, aby zachránili život zvieratiek v podaní bábkového 
divadla spod Spišského hradu a v spolupráci s rodinou, 
 
• SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE najúspešnejších detí a žiakov a ich pedagógov 
v predmetových olympiádach, športových a iných súťažiach za šk. rok 2009/2010 
s divadelnou rozprávkou s hudbou, tancom a pesničkami na motívy J. Verna Cesta okolo 
sveta za 80 dní, v podaní žiakov ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch, organizované SŠÚ 
v Smižanoch,    
                        
•    CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ – divadelné predstavenie s hudbou, tancom a pesničkami 
na motívy J. Verna Cesta okolo sveta za 80 dní, plné napätia a vzrušenia, prinášajúce výzvu 
snívať a otvárať  svoju fantáziu novým dobrodružstvám, v podaní žiakov ZUŠ D. Štraucha 
v Smižanoch, 
                         
•  VIANOČNÝ STROMČEK PRE VTÁČIKOV-  tvorivá práca detí a učiteliek, pri výrobe 
vianočného stromčeka z drevených latiek,  z vetvičiek čačiny a výroby ozdôb z chleba, masti, 
loju, slaniny a rôznych druhov semiačok, zamerané na environmentálne cítenie detí, 
v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•    TEŠÍME SA NA VIANOCE – tvorivá práca detí s učiteľkami, pečenie vianočných perníkov a 
medovníkových domčekov výroba ozdôb na vianočný stromček, zdobenie stromčeka, 
v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
 •   CELÝ SVET SA LIGOCE, UŽ SÚ TU VIANOCE – oslava v materskej škole, vystúpenia detí na 
vianočných besiedkach pre svojich blízkych s vianočným prekvapením pod stromčekom,  
 
•   MALÍ VINŠOVNÍCI – návšteva detí v kanceláriách Obecného úradu s vinšami, koledami 
a Vianočnými želaniami, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 

JANUÁR 
 
•   NOVOROČNÉ VINŠE – návšteva detí v kanceláriách Obecného úradu s novoročnými 
vinšami, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 



 •  ZIMNÉ ŠPORTY –  projekt zameraný na dramatizáciu a improvizáciu krátkych etúd 
s primeranou estetickou hodnotou, vyvolávajúce príjemný citový  a estetický zážitok, s dejom 
zameraným na zimné športy, v spolupráci a organizácii LDO,  ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch,  
 
•      AJ V ZIME SA CHCEME HRAŤ – sánkovačky detí v lokalite Záhradky, 
 
•   ZIMNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA, za účelom kŕmenia zvierat, pozorovania zvieracích stôp 
v snehu, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•   PJETNY AKT pri pamätníku hrdinom padlým vo vojne pri príležitosti oslobodenia obce, 
v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
 

FEBRUÁR 
 
 
•     CHYSTAJTE SI DETI MASKY - karneval v materskej škole, 
 
•     SVET HRAČIEK  - výstava detskej tvorivosti, účasť detí  na výstave výtvarných prác a prác 
vyrobených z odpadového materiálu (PET fliaš) deťmi navštevujúcimi ZŠ v  OcK v Smižanoch,  
 

MAREC 
 
 
•   MORENA, MORENA, ZA KOHOS UMRELA… - oslava sviatkov jari spojená s piesňami, 
tancami, výrobou Moreny a zvykmi s tým súvisiacimi, v súvislosti so zameraním našej školy 
na kultúrne a ľudové tradície, 
 
•   JARNÉ HRY – projekt, zameraný na rozvoj schopností detí vyjadriť hudbu prirodzeným 
detským kultivovaným pohybom, na postupné zosúladenie pohybového prejavu so spevom 
a hudbou, na uplatňovanie rôznych tanečných prvkov, pohotové a prirodzené reakcie na 
zmenu tempa a rytmu hudobného sprievodu a k poznávaniu ľudovej kultúry, jej uchovaniu 
a starostlivosť o jej šírenie v podobe piesni, riekaniek a vyčítaniek, v spolupráci a organizácii 
TO a HO,  ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a 
ľudové tradície, 
 
•   Z TEJTO KNIHY DETIĆKY, ČÍTAME SI BÁSNIČKY  - pri príležitosti mesiaca knihy deti 
s učiteľkami robili výstavky obľúbených kníh, vyrábali knihu, navštívili obecnú knižnicu, 
 
•  BESEDA SO SPISOVATEĽKOU Miriam Molnárovou Nevyjelovou o knihe Trilkovanie 
v organizácii OcK v Smižanoch, 
 
•    EXKURZIA U LEKÁRA -  návšteva detskej ambulancie v súlade so ŠkVP, 
 
•  VESMÍR OČAMI DETÍ – zapojenie sa do výtvarnej súťaže organizovanej Spišským 
osvetovým strediskom v Sp. Novej Vsi, 



 
•   CÍNOVÝ VOJAČIK – bábkové predstavenie o láske, chrabrosti a statočnosti, umocnený 
živou hudbou, v podaní bábkového divadla Babadla z Prešova v spolupráci s rodinou, 
 
•   RECITÁTORIK – prednes poézie detí materských škôl, v Materskej škole na ul. Zelenej 
v Smižanoch, 
 
•   STRATENÁ STUDNIČKA – pokusy s vodou, čistenie studničky v lokalite Čingov - (Deň vody), 
v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•    TURISTICKÁ VYCHÁDZKA na Stredný vrch 
 
•     MEDZITRIEDNA SÚŤAŽ V SKLADANÍ PUZZLL detí predškolákmi 
 
 

APRÍL 
 
•   O KATARÍNKE  - Stredoveké marionetové divadielko ako sa hrávalo kedysi, o Katarínke, 
ktorá  sa obetuje, odchádza s čertom do pekla, aby zachránila princeznú, v podaní 
bábkového divadla spod Spišského hradu v spolupráci s rodinou,  
 
•  AJ LESY MAJÚ SVIATOK  (mesiac lesov), - vychádzka do prírody s čistením lesa   s  
turistickými vychádzkami do okolitej prírody, v súvislosti so zameraním našej školy na 
prebúdzanie environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•    NAŠA ZEM JE GUĽATÁ -  aktivity učiteliek s deťmi organizované pri príležitosti sviatku Dňa 
Zeme, v súvislosti so zameraním našej školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•  POĎME SPOKU DO KOLA - tanečné vystúpenie deti s ľudovým tancom v kine Mier v 
Spišskej Novej Vsi, organizované Spoločnosťou pre predškolskú výchovu – región Spišská 
Nová Ves, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
•  „AKO KVAPKA KATKA ZACHRÁNILA JAZIERKO PRED ZNEČISTENÍM“ – ekovýkres, zapojenie 
sa do výtvarnej súťaže organizovanej  neziskovou organizáciou Kvapka a ZUŠ Tvrdošín pod 
záštitou MŠ SR,  
 
•   OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY – vystúpenie detí na podujatí organizovanom obcou 
Smižany, 
 
•  VEĽKONOČNÁ BURZA –  výstava a predaj prác detí a učiteliek MŠ s veľkonočnou 
tematikou, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície a na 
prebúdzanie environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•   NÁVŠTEVA MÚZEA – účasť na výstave veľkonočných kraslíc s ukážkou výroby netradičných 
techník, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 



MÁJ 
 

 
•  MAMKA MOJA, MAMKA ZLATÁ - oslava v materskej škole, vystúpenia detí na pri 
príležitosti Dňa matiek  pre svoje mamky s odovzdávaním darčekov, 
 
•   AKO RASTIE MAK  - projekt, zameraný na rozvoj spontánnosti, radosti a uvoľnenia pri 
spracovávaní vlastných námetov, na uplatňovanie fantázie a predstavivosti, nachádzania 
farebných kombinácii, súladu tvarov a pôvabu v prírode, v spolupráci a organizácii VO,  ZUŠ 
D. Štraucha v Smižanoch, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
•   KÁVIČKOVANIE – deň  otvorených  dverí, pri príležitosti dňa matiek a dňa rodiny, 
zameraný na vzájomné rozhovory učiteliek a matiek (rodičov), spoznávanie sa a upevňovanie 
vzájomných vzťahov, 
 
•    SMIŽANY,  JE MOJA OBEC – poznávanie dôležitých priestranstiev, budov, parkov, inštitúcii 
atď. v obci, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície, 
 
 
•   VÝCHOVNÝ KONCERT ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV spojený so zaujímavým 
rozprávaním o historickom pôvode a vývoji, o spôsobe hry, stručnom popise výroby, 
použitých materiáloch a samotné názorné hudobné ukážky jednotlivých nástrojov 
používaných v slovenskej ľudovej hudbe, v podaní učiteľa a hudobného majstra Mgr. Martina 
Vojtička z Kežmarku a v spolupráci s rodinou, v súvislosti so zameraním našej školy na 
kultúrne a ľudové tradície, 
 
 
•     ŽBLNKY VLNKY – škola v prírode s hravým kurzom plávania a potápania, 
 
•   PREDNES POÉZIE A PRÓZY – deti z materských škôl, organizovaný obecnou knižnicou v 
Smižanoch, 
 
•     ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA – športové dopoludnie deti,  
 
•   OLYMPIJSKÝ OHEŇ – SYMBOL ČISTOTY OLYMPIJSKÝCH HODNOT - športová olympiáda 
v disciplínach – beh na 20 m z polovysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod loptou 
z miesta, organizovaná SŠÚ v Smižanoch a spoluorganizátormi obcí pristúpených k SŠÚ 
Smižany, ZŠ Odorín, MŠ Odorín, CVČ Adam Spišská Nová Ves, OZ Kalokagatia, 
 
•   TURISTICKÁ VYCHÁDZKA na Košiarny briežok, k studničke v lokalite Slovenského raja, 
v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície a na prebúdzanie 
environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 
•   OTVORENIE KAŠTIEĽA po rekonštrukcii, prehliadka reprezentačných priestorov obce 
Smižany, v súvislosti so zameraním našej školy na kultúrne a ľudové tradície a na 
prebúdzanie environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 



•  ĎEŇ POLÍCIE A HASIČOV – dopoludnie s členmi policajného, zásahového a hasičského 
zboru a s obecnou políciou s praktickými ukážkami, 
 
 
•      MOTIVAČNÝ DEŇ V ZUŠ – účasť na dni otvorených dverí, so zámerom vzbudenia záujmu 
detí o umeleckú činnosť ZUŠ, 
 
•    DEŇ DETÍ v Obci – vystúpenie detí s ľudovým pásmom, v súvislosti so zameraním našej 
školy na kultúrne a ľudové tradície a na prebúdzanie environmentálneho cítenia 
k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja, 
 

JÚN 
 
•     HURÁÁÁ JA MÁM SVIATOK – príprava a oslava sviatku detí v týždni plnom hier, spevu, 
tanca a darčekov,  
 
•       ČĽUPKY – ČĽAPKY  - predplavecká príprava, v organizácii SŠÚ v Smižanoch, 
 
•     OCINO DNES SVIATOK MÁ  - tvorivosť detí a výroba darčekov pre ockov pri príležitosti 
dňa otcov, 
 
•     EVIČKA NÁM OCHORELA – za účelom upevnenia poznatkov a praktických zručností detí 
v oblasti zdravého spôsobu života, ochrany zdravia, poskytovania prvej pomoci 
a predchádzania úrazom, 
 
•    TURISTICKÁ VYCHÁDZKA k Hornádu a na Pánsky kruh - v súvislosti so zameraním našej 
školy na prebúdzanie environmentálneho cítenia k prírodnému bohatstvu a krásam 
Slovenského raja, 
 
•      ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ – športové dopoludnie deti organizované MŠ ul. Zelená v Smižanoch, 
 
•      VÝLET DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – poznávanie okolia obce, pamiatok okresného mesta, 
 
•   NÁVŠTEVA REŠTAURÁCIE Vyšna – stolovanie deti v  cudzom prostredím za účelom 
pestovania návykov kultúrneho stolovania a správania sa, 
 
•       EXKURZIA NA NOVOSTAVBE – pozorovali a poznávali ľudí a stroje pri práci, 
 
•   UŽ SA KONČÍ NAŠA ŠKOLA...  – rozlúčka budúcich prvákov s materskou školou na 
slávnostnej akadémii. 
    
                                                                                           
7 Krúžková činnosť 

  
•    Oboznamovanie sa s anglickým jazykom  pre 5 – 6 ročné deti – lektorka p. Mgr. Babíková 
 



•  “Klávesko” - oboznamovanie  a práca s počítačom  pre 5 – 6 ročné deti  – v spolupráci so  
ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 
 
•  “Šašo Jašo“ – tvorivá dramatika pod vedením učiteľky ZUŠ A. Bendíkovej 
 
•  “Čarovná ceruzka” – rozvoj grafomotoriky pod vedením učiteľky Mgr. M. Liteckej 
  
           
8 Projekty, do ktorých je škola zapojená   

 
•  Studnička zdravia (Zdravá škola) 
•  Evička nám ochorela 
•  Malý ochranca prírody 
•  Rok na dedine.   

 
 
9   Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole                 
 
V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť v našej MŠ. 
 

10  Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach  materskej školy 
 
Materská škola bola postavená v roku 1986 v obci Smižany ako trojtriedna, so samostatnou 
herňou a spálňou. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie svojho dieťaťa do 
predškolského zariadenia, boli v priestoroch materskej školy zriadené ďalšie tri triedy, bez 
úprav hygienických zariadení, ktoré v súčasnej dobe nezodpovedajú hygienickým 
požiadavkám. Budova materskej školy je prízemná, druhý pavilón je dvojpodlažný. Je 
vybavená samostatným plynovým kúrením s vlastnou kotolňou. Budova spĺňa požiadavky po 
stránke hygienickej, i estetickej na funkčnosť predprimárneho vzdelávania. V priebehu 
školského roka bol vypracovaný projekt  na stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ, ktorý 
rieši nedostatky v oblasti stavebných, hygienických, bezpečtnostných a školských noriem. 
Počas školského roka boli  odstránené všetky nedostatky týkajúce sa nefunkčných sociálnych 
zariadení v celom objekte školy. K realizácii stavebného projektu doposiaľ nedošlo, nakoľko 
nebol schválený požadovaný rozpočet na kapitálové výdavky z dôvodov nedostatku financií 
zriaďovateľa.  Predpokladáme, že prvé práce stavebných úprav budú realizované v budúcom 
kalendárnom roku, t.j. 2012 a budú prebiehať v troch etapách cca v období troch rokov, kde 
bude riešená celková rekonštrukcia budovy a jej zariadenia.  Z bezpečnostného hľadiska, aj 
naďalej pretrváva nedostatok  v prednej časti školského dvora, kde je odpadová šachta 
z kuchyne zabezpečená osadeným dreveným príklopom o rozmeroch 2x 0,55 m,  ktorý nie je 
postačujúci na zabezpečenie bezpečnosti priestoru a pred vchodom z vonkajších priestorov 
pri prvom pavilóne do spojovacej chodby je poškodený betónový schodík. Pred vchodom do 
druhého pavilónu je narušený chodník pred vstupom do budovy ako aj je potrebná oprava 
krytov na ventilačnom zariadení osadenom na streche nad kuchyňou, ako aj strecha je na 
viacerých miestach poškodená a pri výdatnom daždi voda preteká do budovy. Tieto 
nedostatky sa budú riešiť v rámci rozpočtu na budúci rok 2012 v položke opráv. Areál školy je 
priestranný, upravený (v tomto školskom roku bol realizovaný výrub nahustených, chorých a 
suchých stromov, čím sa miestnosti budovy značne presvetlili), s dostatkom zelene, 



okrasných drevín, ale nedostatkom záhradného vybavenia, ktoré kompenzujeme 
dostatočným množstvom pomôcok na pohybové aktivity detí (detské chodúle, bicykle, 
odrážadlá a pod. na poskytovanie dostatočných možností pre rôzne pohybové aktivity detí), 
nakoľko zlá ekonomická situácia nám nedovoľuje tento problém, ktorý už niekoľko rokov 
pretrváva vyriešiť v náš prospech. Aj túto jeseň je potrebné vyrezať  tri stromy, ktoré vyschli,  
a orezať suché konáre z ostatných stromov.  Prevádzková hygiena materskej školy je na 
požadovanej úrovni.  
 
10.1   Materiálno technické vybavenie  
 
V rámci prideleného rozpočtu nám boli pridelené prostriedky na interiérové vybavenie vo 
výške 600.- eur (naša požiadavka v návrhu rozpočtu na rok 2011 bola 10 000.- eur), tie však 
boli presunuté na vyplatenie prác a materiálu súvisiacich s opravou sociálnych zariadení. 
Keďže detský nábytok (stoličky, stoly, ležadlá), sú veľmi opotrebované neustále opravované 
a vo veľmi zlom stave zvažovali sme priority, resp. hľadali sme aj iné možnosti 
dofinancovania potrebného interiérového vybavenia.  V ústrety nám vyšla spoločnosť 
Embraco Slovakia s.r.o., ktorá  na základe našej žiadosti nám poskytla finančný dar vo výške 
500.- eur. Momentálne máme objednaných 46 ks detských stoličiek (za akciovú cenu, 
plastové s pevnou konštrukciou, momentálne najlacnejšie na trhu), ktoré budú uhradené z 
týchto sponzorsky získaných finančných prostriedkov. Podobne posteľná bielizeň na 
odpočinok detí je prepraná a poplátaná. V tomto školskom roku sme to začali riešiť týmto 
spôsobom, že novoprijaté deti si priniesli posteľnú bielizeň z domova a takto postupne 
budeme školskú posteľnú bielizeň vyraďovať (znížime náklady o nákup novej posteľnej 
bielizne). Chýba nám interiérové vybavenie do šiestej triedy, ktorá bola otvorená minulý 
školský rok a za nevyhnutné považujeme zakúpenie 7 ks uzamykateľných stolov pre učiteľky, 
na uschovanie osobných spisov detí, aby bola by zabezpečená ochrana osobných údajov v 
súlade so znením zákona 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ponuka  učebných 
pomôcok je pestrá, avšak nepostačujúca pre počet tried v MŠ. Z dôvodu nedostatku financií 
sme  tento školský rok dokúpili iba minimálne množstvo UP zo sponzorských  prostriedkov 
od rodičov detí z našej MŠ. V škole chýbajú moderné učebné pomôcky na skvalitnenie 
edukačnej činnosti, ktoré by vyhovovali modernému trendu a aktuálnym potrebám 
spoločnosti. Firma ndh Market Spišská Nová Ves nám sponzorsky darovala koženú sedaciu 
súpravu do riaditeľne  v hodnote cca 1 000.- eur a pod vianočný stromček nám pán Marcel 
Petrík zakúpil pre deti stavebnice lego a iné hračky v hodnote cca 200.- eur.  
V rámci rozpočtu na rok 2011 nám boli pridelené prostriedky na materiálové vybavenie vo 
výške 486.- eur. Len na čistiaci, hygienický, dezinfekčný materiál a pomôcky na výkon práce 
upratovačiek  sme minuli 365.- eur a kancelársky materiál v hodnote  32,90.- eur. Pociťujeme 
nedostatok finančných prostriedkov na  zakúpenie potrieb nevyhnutných pre výkon práce 
učiteliek, t.j. výkresy, farbičky, lepidlá, skicáre, modelovacia hmota atď., v škole chýbajú 
moderné učebné pomôcky na skvalitnenie edukačnej činnosti, ktoré by vyhovovali 
modernému trendu a aktuálnym potrebám spoločnosti.  
Ďalej boli vykonané pravidelné revízie a iné výdavky zabezpečujúce pravidelný chod 
materskej školy - výdavky za odvoz fekálií,  výdavky na školenia zamestnancov v celkovej 
sume 60.- eur sme doposiaľ nečerpali.  
10.2   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, na 
základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol prijatý záväzný limit finančných 
prostriedkov na rok 2011  nasledovný: 



Mzdy, platy, odmeny :                112 170,- Eur   
Poistné a príspevok poisťovniam:              11 357,- Eur  
Poistné do sociálnej poisťovne                       27 986,- Eur 
DDP                                                                   1 400.- Eur 
Cestovné náhrady tuzemské:                          35,- Eur 
Energie                                                  21 700,- Eur 
Vodné, stočné                                                      900,- Eur 
Telekomunikačné služby                                      230,- Eur 
Komunikačná infraštruktúra                                110,- Eur 
Interiérové vybavenie                                           600,- Eur 
Všeobecný materiál                                              486,- Eur 
Knihy, časopisy                                                        20,- Eur  
Pracovné odevy, obuv                                            200,- Eur 
Servis a údržba výp. techniky                                 100,- Eur 
Školenia, kurzy, semináre                                        60,- Eur 
Všeobecné služby                                                   600,- Eur 
Špeciálne služby                                                  1 038,- Eur 
Poplatky, odvody                                                    210,- Eur 
Stravovanie                                                         2 600,- Eur 
Poistné výpočtovej techniky                                    23,- Eur 
Prídel do soc. fondu                                            1 120,- Eur 
Dane – komunálny odpad                                      486,- Eur 
Bežné výdavky – spolu                                    183 431,- Eur  
 
 
10.3   Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov  
 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov: mesačný poplatok 3,50,-Eur na dieťa. Neuhrádzali rodičia detí v hmotnej núdzi. 
Spolu v školskom roku 2010/2011 prispeli rodičia:  
za mesiace september až december 2010 sumou:                            952,- Eur 
za mesiace január až august 2011 sumou                                  1 627.50,- Eur 
 
Finančné prostriedky pridelené KŠÚ v Košiciach v zmysle ods.4 písm. a) §6b zákona 596/2003 
Z. z.  o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení boli zahrnuté do 
rozpočtu. 
 
 
11  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy na príslušný kalendárny rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia  
 
V tomto školskom roku sme pracovali so Školským vzdelávacím programom pod názvom: 
Svet očami detí, ktorého cieľom je vštepovať deťom  vzťah ku kultúrnym hodnotám a 
tradíciám obce a regiónu Spiš a prebúdzať u detí environmentálne cítenie k prírodnému 
bohatstvu a krásam Slovenského raja, ktorý sme revidovaním doplnili učebné osnovy, detské 



edukačné programy, zameranie materskej školy, schválený v MŠ Ružová na pedagogickej 
rade dňa 31.08.2010.  
 Zameraný bol na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí prostredníctvom zmysluplnej 
a cieľavedomej výchovnej a vzdelávacej činnosti. 
Materská škola, výchovu a vzdelávanie zameriava na utváranie a rozvíjanie vzťahu ku 
kultúrnym hodnotám a tradíciám regiónu Spiš a k prebúdzaniu environmentálneho cítenia 
detí k prírodnému bohatstvu a krásam Slovenského raja. Dnes sú známe a rozšírené viaceré 
alternatívne koncepcie, ktoré sú orientované smerom k deťom. Zastávajú názor, že výchova 
je rovnocenným partnerom vzdelávania, predovšetkým v oblasti emotívneho rozvoja a to cez 
poznatky o vlastnej rodine, regióne, štáte. 
Chceme poskytnúť deťom základné poznatky o živej a neživej prírode, získať primerané 
poznatky o ochrane prírody, viesť deti k uvedomeniu si významu prírody  pre život človeka,  
rozvíjať emocionálny vzťah detí k prírode, naučiť sa ju vnímať a vyjadriť svoje pocity, naučiť 
sa niesť zodpovednosť za svoje konanie, rozvíjať zmyslové vnímanie prírody, koordináciu 
zmyslových a pohybových orgánov, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri 
ochrane prírody a životného prostredia.  Utvárať základy ekologického cítenia a pozitívneho 
vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu. 
Deti chceme zoznámiť so slovenskými zvykmi a obyčajami  v priebehu celého roka. Na jar 
tajomstvá obradu vynášania Moreny, najrôznejšie zvyky spojené s veľkonočným týždňom, v 
lete sa  so zvykom stavania májov, o oslave Turíc a so sviatkami letného slnovratu, na jeseň 
bohaté zvyky a obyčaje spojené s dožinkami a vinobraním, pietne obrady k ucteniu pamiatky 
Všetkých svätých – Dušičiek a  v zime sa odohrá nepreberné množstvo tradícií spojených s 
tzv. stridžími dňami, Vianocami alebo veselými fašiangami. 
Našim hlavným cieľom je utvárať základy ekologického cítenia a pozitívneho vzťahu detí k 
prírode a životnému prostrediu. Vážiť si všetko, čo nám naši predkovia zanechali a s úctou 
hľadieť na minulosť a s nádejou pozerať do budúcnosti.  
 
Hlavnou výchovnou a vzdelávacou metódou bola   hra a  edukačné aktivity s využitím   
zážitkového  a interaktívneho učenia.   
Počas celého dňa sme sa snažili o vytvorenie priaznivej sociálno-emocionálnej klímy pre ich 
osobnostný rozvoj, možnosť sebarealizácie a citového uspokojenia. 
Vytvorili  maximálne podmienky pre zaškolenie 5-6 ročných detí a detí s odloženou školskou 
dochádzkou, s  využitím všetkých foriem ich prípravy na vstup do základnej školy. 
 
OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY  
•  veľmi dobré výsledky dosiahli deti v pripravenosti na vstup do ZŠ, a to vo všetkých 
vývinových oblastiach: kognitívnej, sociálno- emocionálnej a psychomotorickej,  
•  v rozvíjaní a skvalitňovaní kľúčových kompetencií dieťaťa, utváraní jeho identity 
a rozširovaní jeho autonómie  
•  v oblasti spolupráce a participácie rodiny na dianí MŠ rodičia veľmi dobre spolupracovali 
pri plnení jednotlivých úloh, jednotným prístupom v oblasti zdravej výživy a zdravého 
životného štýlu a prevencii obezity primeranými pohybovými aktivitami, vytvárame vhodné 
podmienky pre pohyb počas pobytu detí vonku 
•  ďalej sú to dobré výsledky v realizácii a plnení úloh z environmentálnej výchovy,  estetickej 
výchovy, dobré výsledky dosiahli deti v uplatňovaní netradičných foriem výtvarných prejavov 
(výtvarné súťaže –výtvarné práce zaslané do rôznych súťaží)  
•  v rozvíjaní kultúrnych a folklórnych tradícií  



OBLASTI, V KTORÝCH SA VYSKYTUJÚ NEDOSTATKY  
•  v spolupráci s rodičmi jednotne pristupovať k prejavom choroby detí s cieľom predchádzať 
častej chorobnosti  
•  vo všetkých vekových skupinách sa snažiť o využívanie netradičných foriem rozvoja detskej 
fyzickej zdatnosti a obratnosti  
Analýza silných a slabých stránok, riziká a príležitosti školy (SWOT analýza) 
 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 
Vysoká odbornosť pedagogických 
zamestnancov 
Schopnosť spolupráce 
Angličtina v MŠ 
Tvorivá dramatika 
Zapájanie sa do projektov 
Predplavecká príprava 
Realizácia školy v prírode 
Existujúce tradičné aktivity 
Dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru 
Zaangažovanosť pedagogických 
zamestnancov do vecí verejných 
Priaznivé výsledky v športových a iných 
súťažiach 
Školská knižnica 

SLABÉ STRÁNKY 
 
Nedostatočná finančná motivácia  pedagog. 
zamestnancov  
Nedostatok financií na zveľadenie interiéru 
ako aj exteriéru školy 

PRÍLEŽITOSTI 
 
Možnosť výmeny pedagogických skúsenosti 
Záujem rodičovskej verejnosti 
Existujúce vhodné plochy na podporu 
zdravého životného štýlu, školská záhrada, 
park,  lesy, lúky 

RIZIKÁ 
 
Nedostatok finančných prostriedkov  
Financovanie z podielových daní 
Nedostatočné ohodnotenie zamestnancov 
Slabá motivácia  
Pokles reálnej hodnoty štátnej podpory pre 
školstvo  
Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 
spôsobené zhoršovaním technického stavu 
budovy 
 

 
 
 
 
 
V Smižanoch  29.6.2011                                                            Janka Maliňáková, riaditeľka MŠ 


