
SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ  
VÝSLEDKOCH A 

 
PODMIENKACH ZA ŠK. ROK  2006/2007 

 
(Podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 
 
1. Názov školy    : Materská škola 
2. Adresa              : Materská škola Kysak, 04481 Kysak 210 
3. Tel. číslo           : 69 91 541 
4. Zriaďovateľ       : Obecný úrad Kysak 
5. Riaditeľ školy     : Jana Petričová 
6. Počet pedagogických zamestnancov  : 3 
7. Počet prevádzkových zamestnancov  : 1 
8. Počet detí : 42 
9. Počet zapísaných žiakov do ZŠ   : 8 
 
RADA ŠKOLY  
    
Predseda      : Jana  Jánošíková 
Členovia rady      : Adriána Seligová 
                                Martina Sabolová 
                                Miroslav Ferenc 
                
  Za OÚ               :Lucia Germanová 
 
 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:  
 
MŠ je dvojtriedna, netypizovaná, s celodennou prevádzkou. Výchovu zabezpečujú 4 učiteľky 
s požadovaným pedagogickým vzdelaním. 
 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE :  
 
Forma : priebežné  
Rozsah      : 30 hodín 
Riadenie hrových činností    : PETRIČOVÁ 
Pedagogická diagnostika        : JÁNOŠÍKOVÁ 
 
Forma       : jednodňové 
Hudobná výchova v MŠ    : OKRAJKOVÁ 
Pracovné zošity – áno, či nie    : OKRAJKOVÁ 
Formulácia a zadávanie úloh  
v Matematických predstavách   : ADAMOVÁ                                                                                                                                                                                                                                                         
 
1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
  
MŠ je dvojtriedna s celodennou prevádzkou a možnosťou poldenného pobytu. Poskytuje 
výchovnú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou. 
MŠ je umiestnená v jednopodlažnej budove v areáli ZŠ. Priestory tvoria dve triedy, spálňa, 
riaditeľňa, umyváreň, WC, chodba a šatňa. 



Výchovu zabezpečujú 4 učiteľky s požadovaným pedagogickým vzdelaním. 
 
2. ROZPOČET 
    
V tomto školskom roku bolo poukázaných na našu MŠ  814 000 sk vrátane miezd. Rozpočet 
bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kysaku. 
Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy prispieva rodič alebo iná 
osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je ..150 sk mesačne. 
Príspevky sa uhrádzajú priamo u riaditeľky, ktorá ich prevedie na účet Obecného úradu. 
Celkovo sa vyzbieralo 39 150 sk.  
Na nákup detských ležadiel sa použilo 35 978 sk. 
Zostatok sa použije na nákup hračiek a pomôcok. 
K 30. 6. 2007 bolo z rozpočtu vyčerpaných 586 461 sk. 
 
Ďalšie finančné prostriedky : 
Triedny fond – 200 sk na polrok 
Financie boli použité na nákup bežných pomôcok (výkresy, lepidlá, knihy, pracovné zošity, 
divadelné predstavenia, darčeky a sladkosti pre deti ) 
 
KONCEPČNÝ ZÁMER ŠKOLY  
 
Naša MŠ je zameraná na zdravý životný štýl. Vytvárali sme podmienky na preferovanie 
akýchkoľvek aktivít v záujme zdravia a zdravého životného štýlu. 
Hrovými aktivitami sme vychovávali deti v protikonzumnom duchu, využívali sme časopis 
s tématikou zdravia ADAMKO.  
V procese edukácie sme stimulovali rozvoj tvorivosti, využívali sme metódu problémového 
učenia, podporovali sebahodnotenie detí.  
 
ODPORÚČANIA: 
   -klásť menší dôraz na formálnosť, nepredkladať deťom hotové poznatky  
   -dbať, aby deti samé dospeli k riešeniu problému 
   -zlepšiť kreativitu edukačného procesu používaním progresívnych foriem a metód 
  
ROZVÍJANIE POZNANIA 
 
- vytvárali sme priestor pre samostatnosť, nezávislosť a dobrovoľnosť detí  
- poznatky z prírody sme podľa možností realizovali priamo v prírode 
- rozpracovali sme zdravotnú výchovu do tématických plánov (ľudské telo, prevencia úrazov, 

životospráva ) 
- pred budovou MŠ sme s pomocou detí vytvorili skalky, o ktoré sa samé starajú 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
- využívali sme účelné názorné pomôcky 
- odstraňovali poruchy reči individuálnym prístupom (diagnostikovanie rečovej chyby, 

určenie postupu na odstránenie poruchy) 
 



ODPORÚČANIA: 
- spolupracovať s rodičmi na odstránení poruchy (spolupráca s logopédom) 
 
MATEMATICKÉ PREDSTAVY  
 
- činnosti sme vykonávali prevažne skupinovou formou 
- dôraz sme kládli na správnu formuláciu problémových úloh (učenie s porozumením) 
- na rozvíjanie logického myslenia sme využívali tangramy a hlavolamy 
 
ODPORÚČANIA: 
- u detí 5-6 ročných zadávať aj náročnejšie úlohy (oboznamovanie s číslom) 
- využívať novú literatúru, detské časopisy 
 
TELESNÁ VÝCHOVA 
 
- pravidelným ranným cvičením a tv. chvíľkami sme zabezpečovali optimálny rozvoj 

telesných, psychických a sociálnych vlastností 
- využívali sme psychomotorické hry (prepojenie duševných a telesných procesov) 
 
ODPORÚČANIA: 
- zatraktívniť Tv novým náradím a náčiním (trampolína, preliezačky, prekážkové dráhy 

apod.) 
 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 
 
- systematicky a cieľavedome sme rozvíjali grafomotorické zručnosti (držanie grafického 

materiálu, poloha tela, sklon papiera ) 
- zaviedli sme grafické hárky aj pre mladšie deti 
- oboznamovali sme deti s prvkami ľudového tanca (prezentovali sa na slávnostiach v MŠ aj 

v obci) 
- v Literárnej výchove sme sa zamerali na netradičné formy spracovania rozprávkových 

príbehov (pantomíma, hranie rolí ) 
- v Pracovnej výchove sme realizovali námety s prvkami ľudovej tvorby 
- zorganizovali sme vianočnú a veľkonočnú burzu 
 
PROSOCIÁLNA VÝCHOVA 
 
- aktivity prosociálnej výchovy sme zamerali na problémové časti (empatia, nenásilné 

správanie) 
 
ODPORÚČANIA: 
- viac využívať dostupnú literatúru (knihy, časopis Predškolská výchova) 
 
NADŠTANDARTNÉ AKTIVITY 
 
- pokračovali sme vo výučbe anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou PRO 

AMERICANA. 
 
TVORBA PROJEKTOV 
 
V rámci „Otvorenej školy“ sme vypracovali projekt pre oblasť športu „Poď sa so mnou hrať“, 
ktorý však nebol Ministerstvom školstva schválený. 
 



 
RIADIACA PRÁCA 
 
- pedagogické a prevádzkové porady sa uskutočňovali podľa plánu vnútroškolskej kontroly 
- záznamy z porád  a hospitácií sú zdokumentované 
 
USKUTOČNENÉ   AKTIVITY:         
 
September: 
 
- stretnutie s rodičmi (30.8.) 
- Deň hračky (20.10.) 
- Jesenné dožinky (25. - 29.9.) 
- divadelné predstavenie POPOLUŠKA (22.9.) 
 
Október 
 
- Deň jablka  (25.9.) 
- návšteva knižnice 
 
November 
 
- Slávnosť svetielok - sprievod nebojácnych škriatkov a víl (16. 11.) 
- Chcem byť zdravý - výstavka detských prác v detskej ambulancii 
- Lístoček dubový - studnička želaní  (4.11.) 
 
December 
 
- Vianočná  burza (18.12.) 
- Vianočné vystúpenie (20.12.) 
 
Január 
 
- Z rozprávky do rozprávky (15.1.) 
 
Február 
 
- Karneval (16.2.) 
 
Marec 
 
- Mám rád svoju dedinu (14.3.) 
 
- Eniky - beniky, súťaž v recitácií básní - 1. ročník (23.4.) 
 
 
Apríl  
   
- Čarovná kvapka - Deň Zeme (13.4.) 
- Maľovanie kraslíc (29.3.) 
- Odomykanie studničiek (11.4.) 
- Veľkonočná burza  
 



Máj  
 
- Deň matiek (13.5.) 
 
Jún 
 
- Dúhový týždeň - spoznávanie iných národností 
- Letný športový deň - rozprávková cesta za šťastím so skautským oddielom J. Murgaša 

(22.6.) 
- rozlúčka s predškolákmi (29.6.) 
 
 
 
 
Spracovala: Jana Petričová, riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
Vyjadrenie Školskej rady:                    
 
 
 
 
V KYSAKU  24. 09. 2007                                                                           


