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 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy,                              
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 § 2 ods. 1 písm. a)  Základné identifikačné údaje  o škole 

 

1. Identifikačné údaje 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Nová 2, Banská Bystrica 

Telefónne číslo školy 048/4230416 

Faxové číslo školy  

Internetová adresa www.farebný svet.sk 

Elektronická adresa školy ms.nova@banskabystrica.sk 

Zriaďovateľ školy MESTO Banská Bystrica 

2. Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy  Renáta Rýsová 

Zástupkyňa riaditeľky školy Adriana Falťanová 

3. Údaje o rade školy 

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

1. Ing.Anetta Vereš 

Pšanecká 

predseda zástupca rodičov 

2. Lenka Gablovičová, 

Mgr. 

člen zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Simona Rajnohová, Mgr. člen  zástupca pedagogických zamestnancov 

4. Jana Vulganová člen  zástupca  nepedagogických zamestnancov 

5. JUDr. Silvia Marková člen  zástupca rodičov 

6, Zdenka Martuliaková člen  zástupca rodičov 

7. Ing. Martin Zvara člen  zástupca rodičov 

8. Ing. Monika Kišová člen  delegovaný zástupca zriaďovateľa   

9. Ing. arch. Hana Kasová člen  delegovaný zástupca zriaďovateľa   

     

Rada školy pri MŠ Nová 2 Banská Bystrica, 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.  Plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje     

a presadzuje záujmy detí, rodičov a pedagogických  a ostatných zamestnancov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. RŠ zasadala v školskom roku 2017/2018 štyri-krát. Jej činnosť bola 

zameraná  na oblasť legislatívy, riešenie finančných a materiálnych záležitostí, zvyšovanie 
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úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti školy ako aj ďalšieho rozvoja školy a na výberové 

konanie na funkciu riaditeľky MŠ. 

4. Poradné orgány školy 

Pedagogická rada (PR) 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci. PR zasadala podľa plánu           

a  potrieb materskej školy. Z každého rokovania bola spísaná zápisnica poverenou                  

p. učiteľkou Vierou Repiskou, Bc. PR riešila nasledujúce aktuálne témy: 

• vedenie pedagogickej dokumentácie školy 

• plán práce školy na  školský rok 2017/2018 

• školský poriadok 

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

2016/2017 

• plán kontinuálneho vzdelávania 

• hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti  za I. a II. polrok 

• kritériá prijímania detí do materskej školy 

• zistenia a závery z kontrolnej činnosti 

• koncepcia a smerovanie MŠ 

Metodické združenie (MZ) 

MZ pracovalo podľa plánu činnosti na daný školský rok pod vedením vedúcej MZ.               

Na zasadnutiach sa zúčastňovali všetci pedagogickí zamestnanci. 

P.č. MZ Vedúca MZ Počet členov 

1. Metodické združenie MŠ Monika Geffertová, Mgr. 12 

Problematika, ktorou sa MZ zaoberalo: 

• revidovanie Školského vzdelávacieho programu „Farebný svet“ 

• týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 

• odovzdávanie poznatkov získaných kontinuálnym vzdelávaním 
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• poskytovanie metodickej pomoci a konzultácií podľa záujmu a potrieb 

§ 2 ods. 1 písm. b)       Údaje o počte detí a tried školy  
 

TRIEDA 

POČET DETÍ 

ZLOŽENIE SKUPINY 

FORMA 

VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
k 15.9.2017 

 

k 31.8.2018 

 

1. 17 19 heterogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

2. 

 
22 22 homogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

3. 

 
21 23 homogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

4. 

 
21 21 heterogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

5. 

 
19 20 homogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

6. 

 
20 20 homogénna skupina 

celodenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

 

 
120 125   

 

 

§ 2 ods. 1 písm. c)       Údaje o počte prijatých nových detí školy  
 

 

Počet prijatých detí v materskej škole v školskom roku 2017/2018 

 

Spolu chlapci dievčatá 

125 55 70 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovalo podľa Školského vzdelávacieho 

programu „Farebný svet“, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu             

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schválený Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-

10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. 
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§ 2 ods. 1 písm. g)        Údaje o počte zamestnancov a plnení  kvalifikačného  

                          predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

  

Celkový počet zamestnancov:   

Pedagogickí zamestnanci 

  

  

  

Pracovná pozícia Počet 

riaditeľka školy 1 

zástupkyňa RŠ 1 

učiteľ 10 

Nepedagogickí zamestnanci 

školníčka 1 

upratovačka 2 

 kurič 0 

  

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovaní 12 

Nekvalifikovaní 0 

Dopĺňajú si kvalifikáciu 0 

 

 

§2 ods. 1 písm. h)    Údaje o ďalšom vzdelávaní  pedagogických  

zamestnancov školy 

     Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 

2017/2018 

začalo skončilo pokračuje 

 

1. atestácia 
    

 

2.atestácia 
    

 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

1 2017 2017 nie 

 

Funkčné vzdelávanie 
1 2017 nie áno 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie 
    

 

Adaptačné vzdelávanie 
    

 

Inovačné vzdelávanie 
    

 

Aktualizačné vzdelávanie 
    

 

 

 

 



 

 

 6 

§2 ods. 1 písm. i)        Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

September: Detský vodičák – MŠ Šalgotariánska 

                   Tenisové dopoludnie – TC Edmunda Pavlíka 

                   Plavecký výcvik 

Október: Návšteva ZŠ Moskovská 

               Vychádzky do prírody – zber jesenných plodov  

November: Účasť predškolákov na Dni materských škôl na Námestí SNP 

                   Exkurzia ŠVK Lazovná ulica 

                   Beseda so zdravotnou sestrou 

                   Beseda s kominárom 

                   Exkurzia na železničnej stanici 

                   Bystrický slávik 

December: Vianočné vystúpenie v knižnici M. Kováča 

                   Mikuláš v MŠ 

                   Vychádzka do mesta – vianočné trhy 

                   Vianočná besiedka  

Január: Lyžiarsky výcvik 

Február: Detský karneval v spolupráci s Divadlom pod Bánošom 

               Športové hry so snehom 

Marec: Návšteva ZŠ Spojová ulica 

            Predškoláčik – prednes  poézie alebo prózy 

Apríl: Tenisové dopoludnie TC Baseline 

           Deň Zeme - separácia 
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Máj: Bábkové divadlo na rázcestí 

        Exkurzia „Bábkarský salón“ ŠVK Lazovná ulica 

        Plavecký výcvik 

        Vystúpenie Sokoliarov 

        MDD – výlet „Habakuky“ 

Jún: MDD – skákací hrad v MŠ 

        Detská športová olympiáda v MŠ 

        Exkurzia do mesta, návšteva Thurzovho domu – tvorivé dielne 

        Jupie Cup 

        Olympiáda MŠ Štiavničky 

         Noc v materskej škole 

         Besiedka pre rodičov 

         Detská diskotéka „Ujo Ľubo“ 

Výtvarné súťaže 

Jedenkrát mesačne: predstavenie bábkového divadla 

                                 návšteva Knižnice M. Kováča 

                                 hipoterapia 

 

 

 

§2 ods. 1 písm. j)           Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Školský mliečny program – zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych 

výrobkov  

Školské ovocné a zeleninové dni – zameraný na zvýšenú konzumáciu ovocia  a zeleniny 

Národný akčný plán prevencie obezity – zameraný na športové a pohybové aktivity              

a propagovanie zdravého životného štýlu  
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§2 ods. 1 písm. k)  Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej                                            

ŠŠI v škole 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany ŠŠI.  

 

 

§2 ods. 1 písm. l)           Údaje o priestorových a  materiálno – technických 

                                     podmienkach školy 
 

Materská škola je šesť triedna s kapacitou 130 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom 

vo  veku  od  3-6 rokov. Tvoria  ju  dva  dvojpodlažné pavilóny  spojené  hospodárskou  

budovou, v ktorej je  školská jedáleň.  Z bezpečnostných  i estetických dôvodov budovy nutne 

potrebujú novú omietku a maľbu. Výhodou  je,  že staré okná i dvere sú už vymenené            

za  plastové. V  pavilóne B je i zrekonštruovaná telocvičňa, ktorá je vybavená rebrinami, 

gymnastickými lavičkami, detským náradím i náčiním.  

Každá trieda má vlastnú šatňu , hygienické zariadenia a vytvorené veľmi dobré priestorové 

podmienky pre hry i odpočinok. Všetky triedy majú CD prehrávače a  počítač s tlačiarňou. 

Zariadené sú detskými stoličkami so stolmi, nábytkom a pracovným materiálom pre deti         

a učiteľky. V štyroch triedach je televízor s  DVD prehrávačmi. V piatich triedach je 

interaktívna tabuľa. K vybaveniu každej triedy materskej školy patria hračky, didaktický 

materiál a učebné pomôcky, ktoré podľa podmienok dopĺňame, s prihliadnutím na veku 

primeranosť a kvalitu. Všetky triedy sú svetlé, čisté a esteticky upravené zamestnancami tak, 

aby poskytovali deťom harmonické a podnetné podmienky  na hrovú činnosť i edukáciu. 

Privítali by sme obohatenie o nové kvalitné učebné pomôcky a vzdelávacie programy. 

Priebežne podľa finančných možností dopĺňame detskú i učiteľskú knižnicu.  

Spálne sú vybavené novými ležadlami s  protialergickými vankúšmi a paplónmi. 

Plánujeme postupne vymeniť radiátorové kryty, PVC podlahu vo všetkých šatniach               

za keramickú a  doplniť vybavenie tried detským nábytkom, didaktickými stavebnicami, 

kreatívnymi pomôckami, logickými hrami a kontajnermi na stavebnice. 

Areál materskej školy tvoria dva  vyasfaltované školské dvory  a veľká záhrada s dostatočným 

množstvom zelene a stromov. Nachádzajú sa tu detské preliezačky, hojdačky, drevené 

kolotoče, šmýkačky, altánok, lavičky a 5 pieskovísk.  Dvor pred hlavnou budovou využívame 

na školské akcie a druhý  dvor slúži ako dopravné ihrisko.   

Zriaďovateľ zabezpečuje a poskytuje financie na bežné opravy a údržbu.  

V apríli sa uskutočnila brigáda rodičov za účelom zveľadenia exteriéru. 

V auguste boli vytepované všetky koberce v interiéri - táto  služba bola  hradená zo školského 

fondu ZRŠ, do ktorého rodičia prispeli počas školského roka 2017/2018 sumou 1 741,00 €. 

Z tejto sumy sa zakúpili balíčky  pre deti  na  Mikuláša,  knihy pre predškolákov,  poháre          

a  medaile  na  našu  školskú  športovú olympiádu, materiál na maľovanie preliezačiek, 

lavičiek, dopravného ihriska  materskej školy a bola hradená i doprava na školský výlet. 
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§ 2 ods. 1 písm. m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy za kalendárny rok 2017 

 

  

Štátna dotácia (v €)  6 746,00 € 

Odmeny 0,00 € 

Všeobecný materiál, učebné pomôcky 6 746,00 € 

Výlety, exkurzie 0,00 € 

Príspevky a dary  z fondu ZRŠ 1 301,15 € 

• V zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č.5/2017 

• Z účelovo viazaných príspevkov zo štátnej dotácie na deti rok pred plnením školskej 

dochádzky 

• Z prostriedkov „Občianskeho združenia pri MŠ Nová 2, Banská Bystrica“ 

• Z fondu ZRŠ pri MŠ Nová 2, Banská Bystrica 

 

 

§2 ods. 1 písm. n)     Cieľ, ktorý si  škola určila v koncepčnom zámere   

rozvoja školy na školský rok 2017/2018  a  vyhodnotenie 

jeho  plnenia 

 

1. Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ 

 

Výchovno-vzdelávacia práca učiteliek v našej MŠ je na vysokej úrovni.  Realizovali a plnili 

sme naplánované úlohy na zvyšovanie kvality edukácie. 

Cieľ splnený. 

 

2. Zlepšenie úrovne materiálno-technického vybavenia 

     Zakúpili sme nové hračky, didaktické a učebné pomôcky. 

     Obnovili sme maľby a nátery v interiéri materskej koly. 

     Doplnili sme školský dvor o nové lavičky, hojdačky  a pieskovisko. 

     Vybudovali sme detskú posilňovňu  detskými fit-strojmi. 

Ostatné úlohy neboli splnené pre nedostatok potrebných financií.  

Cieľ  splnený čiastočne. 

 

3. Rozvoj spolupráce školy s rodinou 

Spoluprácu sme rozvíjali najmä konzultáciami učiteliek so zákonnými zástupcami o výchove 

a vzdelávaní detí a spoločnými podujatiami.Naplánované úlohy sme realizovali a plnili počas 

celého školského roka. 

Cieľ  splnený. 
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§ 2 ods. 1 písm. o)         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 Slabé stránky 

• 100% kvalifikovanosť  

• IKT vybavenie 

• obnovenie interiéru i exteriéru 

• vlastná telocvičňa 

• priestranný dvor i záhrada 

• web-stránka  

• dobrá spolupráca s inými 

organizáciami a orgánmi 

• prezentácia školy na rôznych 

podujatiach 

• spolupráca s rodičmi 

• nedostatok  finančných prostriedkov 

• zlé sociálne zázemie niektorých  rodín 

• vzájomná kooperácia medzi učiteľkami 

• tímová práca 

Príležitosti Ohrozenia                   

• získanie financií z projektov 

• ponuky vzdelávacích podujatí MPC 

• výmena pedagogických skúseností 

• vytváranie nových a podnetných 

možností   

• komunikácia učiteľ – rodič 

• nepriaznivá ekonomická situácia v 

rodinách 

• strata motivácie učiteliek 

 

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov: 

• získavanie finančných  zdrojov prostredníctvom výziev, grantov, projektov 

• podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov 

• na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti zlepšovať materiálno-technické 

vybavenie materskej školy 

• primerane využívať didaktickú techniku – IT 

• skvalitňovať prácu medzi pedagógmi a rodičmi 

• organizovať pre rodičov  aktivity a podujatia na zlepšenie povedomia k práci učiteliek 

MŠ 

 

 

§ 2. ods. 2 písm. a)       Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

          v škole  

Priestorové usporiadanie materskej školy vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym 

činnostiam. Prostredie  školy je podnetné. Optimálne psychohygienické podmienky 

zabezpečujeme vytváraním priaznivej psychosociálnej klímy. Dobré medziľudské vzťahy 

medzi zamestnancami materskej školy vytvárajú  pocit  istoty  a priaznivú atmosféru              

na  primerané plnenie úloh školského vzdelávacieho programu. Denný poriadok je zostavený 

tak, aby poskytoval priestor  na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa                  

v materskej škole. Pri striedaní denných činností sme rešpektovali pravidelnosť a dôslednosť. 

Snažili sme sa vytvoriť bezstresové prostredie. V dennom poriadku sme rešpektovali potrebu 

aktivity dieťaťa, odpočinku, pobyt vonku a pravidelný čas podávania stravy. 
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Všetky spálne sú vybavené novými lehátkami a protialergickými vankúšmi i paplónmi. 

Zariadenie materskej školy postupne modernizujeme vďaka spolupráci s rodičmi, 

zriaďovateľom, RŠ a  OZ pri Materskej škole Nová 2 Banská Bystrica. 

§ 2. ods. 2 písm. b)         Voľnočasové aktivity školy 

 

• Vianočná besiedka 

• Deň otvorených dverí 

• Oslava  Dňa Matiek 

• Oslava Dňa otcov 

• Opekačka s rodičmi 

• Brigáda rodičov  

• Rozlúčka s predškolákmi 

 

 

 

 

Prerokovanie v pedagogickej rade a v rade školy : 

 

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

2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.08.2018. 

 

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

2017/2018 bola predložená na Rade školy dňa 18.10.2018. Rada školy uvedenú správu berie 

na vedomie. 

 

 

 

_____________________ 

                     Renáta Rýsová 
                                              riaditeľka školy 

 


