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 § 2 ods. 1 písm. a)  Základné identifikačné údaje  o škole 

1. Identifikačné údaje 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Radvanská 1, Banská Bystrica 

Telefónne číslo školy 048/2899177 

Faxové číslo školy  

Internetová adresa jana.zacharova@banskabystrica.sk 

Elektronická adresa školy  

Zriaďovateľ školy Mesto Banská Bystrica 

2. Vedúci zamestnanci školy 

  riaditeľka školy Mgr. Jana Zacharová 

Zástupkyňa riaditeľky školy  

3. Údaje o rade školy 

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

1. Gabriela Trestová predseda zástupca pedagogických zamestnancov 

2. Monika Šebelić člen  zástupca nepedagogických zamestnancov 

3. Mgr. Janka Lamperová člen  zástupca rodičov 

4. Mgr. Dana Hroncová člen  zástupca rodičov 

5. Bc. Ivona Benedeková člen  delegovaný zástupca zriaďovateľa   

 

4. Poradné orgány školy 

Pedagogická rada (PR) 

Metodické združenie (MZ) 

P.č. MZ Vedúca MZ Počet členov 

1. Metodické združenie MŠ Mgr. Gabriela Šoltýsová 4 

 

 

 

 

 



 

 

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

TRIEDA 

POČET DETÍ 

ZLOŽENIE SKUPINY 

FORMA 

VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
k 15.9.2018 

 

k 31.8.2018 

 

   
heterogénna/homogénna 

skupina 

celodenná 

/poldenná forma 

výchovy 

a vzdelávania 

 

1. 

 

21 21 homogénna celodenná 

 

2. 

 

16 20 homogénna celodenná 

 
 

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

 

 

Počet prijatých detí v materskej škole v školskom roku 2018/2019 

 

Spolu chlapci dievčatá 

41 22 19 

 

 

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

 
Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovalo podľa Školského vzdelávacieho programu 

„Radvanček“,  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 

 

§ 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  

Učiteľ                                 3 

Nepedagogickí zamestnanci 

Školníčka                                

upratovačka 1 

 kurič  



 

 

  

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovaní 4 

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 2018/2019 

začalo skončilo pokračuje 

 

1. atestácia 
    

 

2.atestácia 
    

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 
    

 

Funkčné vzdelávanie 
    

Funkčné inovačné 

vzdelávanie 
    

 

Adaptačné vzdelávanie 
    

 

Inovačné vzdelávanie 
    

 

Aktualizačné vzdelávanie 
3 10/2018 06/2019  

 

 

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

 
• „Mrkvový deň v ZŠ“ – návšteva v základnej škole  

• „Mikuláš“ - návšteva Mikuláša v materskej škole s rozdávaním balíčkov. 

• „Vianočné tvorivé dielne“ – aktivita detí s rodičmi, príprava Vianočnej výzdoby, 

darčekov 

•  „Divadielko „Zvieratká v zime“ 

• „Fašiangový karneval“  

• „Deň matiek“ - príprava darčekov pre mamičky, spojená s programom a posedením.  

• „MDD“ -  deň plný hier 

• „Záchranári v MŠ“ – ukážka hasičskej techniky 



 

 

• „Záchranné zložky v ZŠ“ – ukážka práce hasičov a polície, psovodov 

• Divadlo pre deti - „Kocúr v čižmách.“   

 

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

 

 Materská škola bola zapojená do projektu „Rozširovanie kapacít pre deti 

predškolského veku“ vytvorenie 3 tried v existujúcom objekte Základnej školy. V prvom roku 

bola obsadenosť materskej 2 triedami, od nasledujúceho pribudla 3 trieda. Deti, ktoré boli 

prijaté do materskej školy nemohli navštevovať pred nástupom inú materskú školu zaradenú 

do siete škôl v meste Banská Bystrica.   

§2 ods. 1 písm. k) Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej                                            

ŠŠI v škole 

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany ŠŠI.  

 

 

 

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

                              podmienkach školy 
 

• pridelené finančné prostriedky boli čerpané podľa usmernenia a na základe konzultácií 

s pracovníčkami MESTA – Banská Bystrica.       

. 

§ 2 ods. 1 písm. m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy za kalendárny rok 2017 

 

 

Štátna dotácia (v €)  0 

Odmeny 0 

Všeobecný materiál, učebné pomôcky 0 

Výlety, exkurzie 0 

Príspevky a dary  

 

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

rozvoja školy na školský rok 2018/2019  a  vyhodnotenie 

jeho  plnenia 

 

▪ zapojiť rodičov do tvorby, prípravy a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

▪ spoločnými výletmi do prírody podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia 



 

 

Je potrebné vytvoriť maximálny záujem spoločnosti o každé dieťa, kde treba zohľadňovať 

potrebu výchovy dieťaťa nie len v rodine ale i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej 

škole a k obom subjektom pristupovať rovnocenne. 

Svoju snahu naďalej zameriam na uvedomenie si v pedagogickom kolektíve to, že výchovno-

vzdelávacie výsledky detí sa nedosahujú iba tým, že deťom sa sprostredkováva obsah 

výchovy a vzdelávania, ale aj vedomie, že ich výsledný efekt ovplyvňuje aj správanie, postoje 

a hodnotový systém učiteliek, kde vo svojej riadiacej práci poukazujem na to, že osobnosť 

dieťaťa sa môže účinne rozvíjať len v súvislosti s neustálym rozvojom vlastnej osobnosti 

pedagóga. 

Predložený koncepčný zámer vnímam ako dlhodobú otvorenú knihu, poskytujúcu možnosť 

priebežne ju dopĺňať, upravovať či spresňovať s pružnou reakciou na zmenu trendov, zmenu 

legislatívy, zameranie školy s prioritnou doménou skvalitňovať efektívnosť predprimárnej 

výchovy a vzdelávania orientovanej na potreby a potenciál každého dieťaťa, aby sa rodičia 

a široká verejnosť naďalej s uznaním a vďakou vyjadrovali o našej práci.  

 

§ 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 

• priaznivá klíma školy 

• dobré vzťahy na pracovisku 

• iniciatíva a ochota všetkých 

zamestnancov k spolupráci 

• dobrá spolupráca s rodinou 

• ochota učiteliek vzdelávať sa 

• zrekonštruované priestory MŠ 

v priestoroch ZŠ 

• pokojné prostredie 

• nedostatok finančných prostriedkov 

• vysoké počty detí v triedach 

• nízka veková hranica prijatých detí 2,5 

– 3 roky 

• nedostatok IKT techniky  

Príležitosti Ohrozenia                   

• tvorba projektov 

• zameranie školy 

• ponuka aktivít pre rodičov 

• zmena legislatívy 

• nedostatok finančných prostriedkov  

• nárast cien 



 

 

• vzdelávanie pedagógov 

• modernizácia interiéru 

• výmena pedagogických skúseností so 

ZŠ 

• nepriaznivá ekonomická situácia v 

niektorých rodinách 

 

 

 

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov: 

− zapájať sa do tvorby projektov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania 

− využívať možnosti spolupráce so ZŠ  

 

 

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

          v škole  

 
Prihliadať na základné fyziologické potreby detí. 

 

Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov. 

 

Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

 

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

 

• vzhľadom k tomu že sme mali v tomto školskom roku veľmi malé deti, možnosti 

voľnočasových aktivít boli obmedzené 

• zamerali sme sa na adaptáciu detí na nové prostredie s možnosťou zapojenia rodičov 

do aktivít 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prerokovanie v pedagogickej rade a v rade školy : 

 

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

2018/2019 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.10.2019 

 

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

2018/2019 bola predložená na Rade školy dňa 30.10.2019 Rada školy uvedenú správu berie 

na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             -------------------------------- 
                              Mgr. Jana Zacharová 

                    poverená zastupovaním 

       funkcie riaditeľky MŠ 

 


