1. a) Základné identifikačné údaje (§ 2 ods.1 - 7 ) :
Názov školy :
Sídlo :
Riaditeľ školy :
Právna subjektivita :
Ostatní vedúci zamestnanci školy – funkcia :

Telefón :
E-mail :
Web-stránka :
Zriaďovateľ materskej školy :
So sídlom :
Zastúpené :
7. Údaje o rade školy :

Materská škola
Kultúrna ulica 284/11, Žilina
Janka Slotová
od 1.1.2004
Danka Romanová – vedúca ŠJ
/ 1.9.2015-31.10.2015 /
Renáta Suľovcová– vedúca ŠJ
/ 1.11.2015-30.6.2016 /
041/ 565 45 37, 0904 526 999
skolkazastranie@gmail.com
www.mszastranie.zilina.sk
Mesto Žilina
Radničná 1, 010 01 Žilina
Ing. Igor Choma – primátor mesta
1 zástupca pedagogických zamestnancov
Marek Holaza – predseda RŠ do 2/16
od 3/16 podpredseda
1 zástupca prevádzkových zamestnancov
Danka Romanová
1.9.2015-31.10.2015
Adriana Pitoráková
1.11.2015-30.6.2016
2 zástupcovia rodičov
Miroslava Jaššová do 2/16
Ing.Erik Kyselica od 3/16-predseda
Mgr.MichaelaLaurenčíková –podpredseda
do 2/16
1 za mestské zastupiteľstvo
Mgr. Emília Talafová poslankyňa
za prímestskú časť Zástranie

V škol. roku 2015/2016 svoju funkciu i naďalej plnila v Rade školy pri MŠ Zástranie za
obvod č. 8 p. poslnankyňa Mgr. Emília Talafová. Zmena v obsadení členov v RŠ nastala po 4ročnom pôsobení.Voľby do RŠ sa uskutočnili v 2/16.Od 3/16 za rodičov vo funkcii naďalej
ostala Mgr. M. Laurenčíková.P. Jaššová sa vzdala kandidatúry a bol zvolený za druhého
zástupcu rodičov Ing. E. Kyselica. V pedagogických zamestnancoch nenastala zmena ,ostal
p.uč. Holaza.Za nepedagogických zamestnancov bola zvolená p. kuchárka A.Pitoráková.
Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrovali k plánu práce školy a činnosti
predškolského zariadenia. Rada školy bola pravidelne informovaná o plánovaných
a uskutočnených akciách školy, opravách, a dianí v materskej škole.
Radou školy bola riešená jedna z hlavných priorít v šk. roku 2015/2016 a to udržanie
školskej jedálne , varením a dovážaním stravy do MŠ Zádubnie.
b – f) Údaje o počte žiakov za školský rok 2015/2016 :
Počet tried s celodennou prevádzkou :
2
Počet zapísaných detí :
48
Počet detí v hmotnej núdzi :
0
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v šk. roku 2014/2015 : 0
Počet 6 ročných detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ ( k 1.9.2016) : 16
Počet 6 ročných detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ, ktoré nastúpili k 1.9.2016 : 15
Návrhy na OŠD v školskom roku 2015/2016 ( k 1.9.2016) : 1
Počet prijatých detí-počet vydaných rozhodnutí o prijatí v školskom roku 2015/2016 : 14
Počet neprijatých detí-počet vydaných rozhodnutí o neprijatí v školskom roku 2015/2016 0

g – h) Údaje o počte zamestnancov, kvalifikačných predpokladoch a ďalšom vzdelávaní
pedagogických zamestnancov :
Počet zamestnancov MŠ vrátane riaditeľky : 4 kvalifikovaní učitelia MŠ
1 školníčka
1 kurič
Počet zamestnancov školskej jedálne :
1 vedúca ŠJ na skrátený úväzok
1 kuchárka
1 pomocná kuchárka v ŠJ
1 upratovačka

Všetci pedagogickí zamestnanci majú potrebné stredoškolské vzdelanie pedagogického
zamerania pre materské školy.
Vzdelávanie učiteľov bolo zabezpečené hlavne samovzdelávaním, štúdiom odbornej
a metodickej literatúry,príručky Školského vzdeávacieho programu a priamou účasťou na
vzdelávaniach podľa ponuky kreditového vzdelávania organizovaných Metodickopedagogickým centrom , Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a OMEPU. Pedagogickí
zamestnanci plnili plán kontinuálneho vzdelávania pre šk. rok 2015/2016.

Riaditeľka MŠ sa zúčastňovala odborných seminárov,porád zameraných pre vedúcich
zamestnancov .P.riaditeľka v šk. roku 2015/2016 absolvovala inovačné funkčné vzdelávanie
a ukončila 1.atestáciu .
P. uč. Koščialiková ukončila predatestačné vzdelávanievanie a požiadala o vykonanie 1.
atestácie, ktorá je plánovaná na 11/16.P.uč. Holaza a p. uč. Vasová sa v tomto šk. roku
nezúčastnili žiadneho vzdelávania. P. Holaza bol prihlásený na vzdelávanie,ale nebolo mu
zatiaľ vyhovené.
Zúčasťňovali sme sa na odborných seminároch . Využili sme rôzne ponuky vzdelávania pre
pedagogických zamestnancov, zúčastňovali sme sa na odborných seminároch, ktoré prispeli
k zvýšeniu našej odbornej spôsobilosti.
Aby sme skvalitnili profesionálnu informovanosť, pedagogickí zamestnanci si pravidelne na
pedagogické porady pripravovali konspekty z odbornej literatúry a časopisov, ktoré ich
zaujali a vzájomne sa informovali , vymieňali si navzájom svoje skúsenosti.
Naše vedomosti obohacovali aj stretnutia zo zasadnutí Metodického združenia MŠ- Zástranie.
Metodické združenie MŠ-Zástranie viedla v tomto šk.roku p. uč . Holaza Stretnutia boli
uskutočnené podľa plánu školy 4X v šk. roku. Náplňou bolo riešenie aktuálnych tém v oblasti
školstva a inovácií,boli predkladané rôzne návrhy ,pripomienky,ktoré prispievali ku
skvalitneniu našej práce s deťmi. Zaoberali sme sa opäť Dopravnou výchovou detí predškol.
veku , pohybovými aktivitami pre deti-pohybom a správnou životosprávou proti obezite
, krúžkovej činnosti a zdokonaleniu IKT v našej pedagogickej praxi.Z dôvodu odchodu p. uč.
Vasovej k 12/15 do dôchodku bola prijatá nová p. uč.Baxová Elena.S p. uč. Baxovou bol
rozviazaný prac. pomer zo zdravotných dôvodov a bola prijatá na dobu určitú p. uč.
Krčmáriková Anna, ktorá pracovala do konca šk. roka.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti :
Aktivity organizované školou :
Akcie v školskom roku 2015/2016
30.9.2015 – Tekvičáci
11.10.2015 – Rozlúčka s babím letom
22.10.2015 – Dary zeme
25.10.2015 – Šarkaniáda
28.10.2015 – Úcta k starším
5.11.2015 – ZUŠ-hudobný koncert
26.11.2015 – Centrum sociálnych služieb- Stránik
7.12.2015 – Mikuláš v MŠ
7.12.2015 – Luskáčik (dom odborov Žilina)
14.12.2015 – Vianočná besiedka
15.12.2015 – Divadlo príbeh
16.12.2015 – Pozorujeme kaprov
21.12.2015 – Vianočný koncert vďaky mesta Žilina
5.2.2016 – Fašiangová zábava
9.2.2016 – Karneval
7.3.2016 – Tanček v mestskom divadle

4.4. – 13.4.2016 – Kurz korčulovania
7.4.2016 – Mechúruk koščúrik
22.4. 2016 – Deň Zeme
28.4.2016 – Deň otvorených dverí v MŠ Zástranie
10.5.2016 – Šikulky zo škôlky – súťaž Žilinského večerníka
12.5.2016 – Deň matiek
24.5.2016 – Divadelné predstavenie
25.5. – 15.6. 2016 –Plavecký kurz
27.5. 2016 – Staromestké slávnosti
2.6.2016 – Divadlo Babadlo
22.6. 2016 – Noc v MŠ
23.6.2016 – Rozlúčka s predškolákmi
24.6.2016 – Výlet na Stránik
30.6.2016 – Výlet do zoo Oškerda
1.7. – 22.7. 2016 – Letná škôlka v Zástraní
19.7.2016 – Budatínsky hrad

Krúžky :
Environmentálny -MŠ
Počítačový -MŠ
Dopravný-MŠ
Krúžok varenia
Ľudové tance -MŠ
Anglický-lektorka
Tanečný -SZUŠ-Martin
Dramatický-SZUŠ-Martin
Na škole pracovali 8 krúžkov z toho 4 mimoškolské.
Frekvencia krúžkov pod vedením pedagógov MŠ : 2x do mesiaca každý učiteľ
Frekvencia krúžku AJ : 1x týždenne
Frekvencia tanečného krúžku : 1x týždenne
Frekvencia dramatického krúžku : 1x týždenne
1. ENVIRONMENTÁLNY KRÚŽOK :
Pod vedením p. uč. Vasovej a Krčmárikovej deti neustále pozorovali prírodu počas
celého šk. roka , spoznávali jej čaro a význam pre človeka. Dopĺňali herbár a obohacovali
enviromentálny kútik novými exponátmi z prírody. Vytvárali z prírodnin rôzne detské
práce,ktoré neraz prezentovali našu MŠ na verejnosti. Zapojili sme sa v rámci nášho
zamerania na environmentálnu výchovu do rôznych environmentálnych aktivít
spojených s ochranou prírody / viď aktivity 2015/2016 /.
V deťoch sme vytvárali povedomi o dôležitosti prírody pre život človeka v našej
spoločnosti.

2. POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK :
Krúžok bol realizovaný pod vedením pána učiteľa Holazu.Deti sa oboznamovali s prácou
na počítačoch a prácou s informačno-digitálnymi technológiami Rôznymi edukačnými
aktivitami sme rozvíjali počítačovú gramotnosť detí.Deti pracovali s programami
určenými pre deti predškolského veku.P. Učiteľ využíval novú literatúru s obsaom
digitálnych technológií pre deti predškolského veku,ktorá nám pomáha pri inovácii
vyučovacieho procesu v tejto oblasti.
Pri práci s nimi si deti rozvíjali svoju predstavivosť,pamäť,fantáziu,sústredenosťpri práci
s počítačom a zručnosť. Deti i sa naučili používať internet – vyhľadávať obrázky,vytlačiť
ich a chápať význam internetu pre človeka .Naučili sa pracovať s fotoaparátom,včielkou
BEE-BOTKOU,ovládačom k televízoru,tabletom a MP3.Zvládli základy práce na
interaktívnej tabuli pod vedením p.učiteľa.
3. DOPRAVNÝ KRÚŽOK :
Deti sa v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako
chodci, cyklisti, korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej doprave.
Cieľom dopravného krúžku v našej materskej škole pod vedením p. uč. Koščialikovej bolo
pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke,
v súlade s etickými princípmi a v praktických situáciach uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli
chodca, spolujazdca, cyklistu a korčuliara.
4. TANEČNÝ KRÚŽOK-ľudové tance
Deti 4x do mesiaca pod vedením p.lektorky A. Kontinovej absolvovali ľudové
tančeky,kde získavali vzťah k ľudovým piesňam,ľudovým tradíciam nášho regiónu,
pohybu a hudbe.Nadobudnuté tanečné schopnosti predvádzali deti v rôznych
predstaveniach na verejnosti a tým prezentovali našu MŠ / viď aktivity 2015/2016 /.

5. KRÚŽOK VARENIA „ Malý kuchárik „
Medzi najobľúbenejšie krúžky zo strany detí a ich rodičov patril práve tento. Deti v ňom
pripravovali podľa predpísaných receptúr nenáročné pokrmy bez varenia za účelom
získania poznatkov o správnej výžive a kultúrnom stolovaní. Pracovali sme podľa
literatúry pre deti pod názvom „ Barbie varí „.
6.TANEČNÝ KRÚŽOK :
Krúžok viedla pani učiteľka zo SZUŠ- M. Haľamovej z Martina.U detí sme vypestovali
návyku k pravidelnej pohybovej aktivite. V krúžku zdokonaľovali osvojené základy behu,
chôdze, skoku, lezenia, hádzania i základnú telovýchovnú terminológiu. Venovali sme sa
v plnej miere nadaným deťom. Rozvíjali sme ich pohybový talent v hudobnopohybových aktivitách. K veľkej obľube medzi deťmi patrili tančeky rôzneho
žánru,ktorými prezentovali našu MŠ na verejnosti / viď. aktivity 2015/2016/. S deťmi sme
počas celého roka pravidelne využívali aj priestory posilňovne nielen s deťmi ,ktoré

navštevovali tanečný krúžok .Plnili sme tak vytýčený cieľ v našom pláne práce na tento
šk. rok a to pohybom k zdraviu a boju proti obezite detí predškolského veku.
Aktivity spojené s pohybovou činnosťou :
Účasť na vystúpení „ Úcta k starším „-v kultúrnom dome Zástranie v spolupráci s VÚC
vystúpenie detí v DSS- Straník obyvateľkám zariadenia, besiedka „ Deň matiek,
Vianočná besiedka,vystúpenie pri príležitosti „ Úcta k starším“,Staromestské slávnosti,

7.KRÚŽOK AJ
Z dôvodu záujmu zo strany rodičov o cudzí jazyk ,prebiehal i počas tohto šk.roka
i naďale krúžok AJ pod vedením p. lektorky AJ Danky Machútovejj, s osvedčením
o výučbe AJ.
8. DRAMATICKÝ KRÚŽOK
Pod vedením p. učiteľky. zo SZUŠ – Martin, deti pravidelne navštevovali krúžok ,v
ktorom nadobudli poznatky v oblasti recitačného umenia, dramatizácie rozprávok,
scénok , zdokonalení výslovnosti a slovnej zásoby.Deti sa s p. uč. mnoho-krát
prezentovali na verejnosti / besiedky,vystúpenia/. V druhom polroku z dôvodu odchodu
p. učiteľky J. Ballayovej sa krúžok zrušil.
Snažili sme sa o aktivitu aj pri kontaktoch s kultúrnymi inštitúciami: rôznymi divadlami,
spolupracovali sme so ZUŠ L. Árvaya Žilina,ZUŠ-Kys.Nové Mesto-pobočka ZŠ-Budatín
,
kde sa deti nielen oboznamujú s hudobnými nástrojmi a žánrami, ale boli priamo
zapojené do umeleckého procesu.

Uskutočnené športové aktivity v MŠ v šk.roku 2015/2016 :
1.Plavecký kurz
2.Korčuliarsky kurz-„ KORČUĽKO “
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy :
Materská škola Zástranie je v prevádzke od roku 1988. Nachádza sa vo veľmi peknom
horskom prostredí, blízko centra Žiliny / 9 km /.MŠ bola vybudovaná v akcii „Z.“Nachádzajú
sa v nej dve triedy.Do konca šk.roku 2008/2009 bola v prevádzke len jedna trieda. V šk. roku
2009/2010 sa nám podarilo v spolupráci s odborom školstva, opäť otvoriť i priestory druhej
triedy z dôvodu naplnenia kapacity materskej školy, a to nielen detí z našej obce,ale i blízkeho
okolia / Zádubnie,Budatín,Žilina /.V tomto šk. roku boli v prevádzke opäť 2 triedy. Priestory
na I. poscodí v miestnosti skladu pomôcok, aj v tomto šk.roku boli opäť poskytnuté na
preanájom výučby paraglidlingu .Detské fittnes sa nachádza v časti priestoru hornej triedy
,ktoré využívali deti počas celého šk. roka. Areál materskej školy má priestranný interiér,
i exteriér takže deti majú možnosť väčšej voľnosti pohybu. Na školskom dvore sa nachádzajú
detské preliezačky podporujúce pohybové aktivity detí. V tomto šk.roku bola uskutočnená III.

etapa brigády v spolupráci s rodičmi, kde sa definitívne dokončilo položenie gumennej
bezpečnostnej dlažby pod eko-preliezky a zároveň sa uskutočnila i finálna úprava terénu
školského dvora.Veľká vďaka patrí práve rodičom detí ,ktorý si svojpomocne a s vložením
vlastných finančných prostriedkov vybudovali bezpečné ihrisko ,ktoré bude slúžiť nielen pre
tieto ,ale i ďaľšie deti, ktoré budú navštevovať našu MŠ. Bezpečnostná dlažba spĺňa normy
bezpečnosti pri hrách detí. Taktiež sme počas celého školského roku využívali dopravné
ihrisko , ktoré sa nachádza na vybetonovanom priestore pred MŠ .Ihrisko slúži nielen na
výučbu dopravnej výchovy ,ale i aktívnej podpore pohybu našich detí pri rôznych edukačných
aktivitách. Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom
od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj
možnosť poldenného pobytu.
Materská škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove. Prízemie tvorí vstupná
hala, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov,kuchyňa ŠJ s príslušnými
priestormi,kuchynka na výdaj jedla , šatňa pre deti,I. trieda so samostatnou spálňou pre
vekovú skupinu 3-4 ročné deti, umyváreň a WC pre deti, archív,2x sklad pomôcok. Deti sa
stravujú v triede.
Na poschodí je umiestnená II. trieda so samostatnou spálňou pre vekovú skupinu 5-6
ročných detí , umyváreň a WC, izolačka, miestnosť-detská posilňovňa s gymnastickou
zostavou a horolezeckou stenou,sklad s posteľným prádlom, únikový východ, miestnosť
určená na prenájom paraglidingu, príručná kuchynka, účelové priestory pre personál-šatňa,
riaditeľňa. Prízemie s poschsodím spája vnútorné schodište. Budova materskej školy je
vykurovaná plynom, máme vlastnú kotolňu.

Materiálno – technické podmienky školy :
-

UP,didaktické hračky a hračky sú každoročne dopĺňané podľa finančných možností školy
a pomocou sponzorských finančných prostriedkov
dokúpené skladačky /LEGO/ na rozvoj motoriky a logického myslenia,PUZZLE
detské pracovné náradie, detské hudobné nástroje,CD-detské piesne
pre hry a Tv dokúpený detské potreby/lopty,náčinie na cvičenie ,náradie na cvičenie,
karimatky na cvičenie,fit-lopty/
dokúpené hračky na hranie s vonkajším využitím na školskom dvore
zriadenie Detská posilňovňa z financií 2% daní rodičov fitness náčiním,gymnastickou
zostavou a horolezeckou stenou
knihy a pracovné materiály do detskej i učiteľskej knižnice /doplnené novými
aktualizáciami z KAFOMETU a DIEŤA A JEHO SVET a predš.výchovou /
podľa potreby sa dopĺňa výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, výkresy,
modelovacia hmota,detské nožnice a pod.
zakúpovanie aranžovacieho materiálu na skrášlenie prostredia
dopravné ihrisko- trojkolieky,sedikáry,dopravné značky,semafóry
detské ihrisko s eko preliezkami a bezpečnostnou dlažbou
zakúpený nový koberec do II. triedy-fin.prostriedky od p.poslankyne
detský nábytok ,šatňový nábytok,nové stoly, stoličky v triedach
prírastky digitálno-informačných pomôcok pre deti formou daru cez Národný projektpočítač,tlačiareň,televízia,fotoaparát.,softvery s detskými CD,lego, Genius-

mouse pen,Bee-Bot,MP 3
 IT v I. a II.triede a počítačovej triede
 Tablet
 vybavenie interiéru novým nábytkom v I. a II.triede
 renovácia šatne učiteľov-zakúpenie nového nábytku
- vybavenie ŠJ-zakúpenie kalibrovaných teplomerov,detských obedových súprav
- vybavenie ŠJ-zakúpenie elektrickej panvice, elektrickej várnej stoličky a mixéru ,
kuchynských liniek do 2 výdajní ,stola a stoličiek ,detských príborov a detských
obedových súprav
- vybavenie ŠJ novým digestorom , nérezovým stolom,umývačkou
vybavenie počítačového kútika 4 notebookmi -značkou DELL a tlačiarňou EPSON
- detský nábytok v spálni detí
- nové ležadlá v II.triede
- skriňa roldor na pomôcky v izolačke
Na školskom dvore sme doplnili piesok do detských pieskovísk a zakúpili nové zakrývacie
fólie na pieskoviská
-dokúpené hračky do piesku
V materskej škole je audiovizuálna technika :
- televízory 1 ks cez projekt EÚ, kopírka 2ks,videoprehrávač,DVDprehrávač ,MP3
- v každej triede je rádio+ CD prehrávač, magnetofón,gramofóny ,dig.fotoaparát
- darované multifunkčné zariadenie - kopírka
- darované multifunkčné zariadenie - kopírka z projektu EÚ
- počítače 8 ks pre deti – počítačový krúžok
- tablet
- počítač-dar mesta Žilina / ŠJ /
- v triedach je rýchlovarná kanvica, nádoby na čaj pre deti – dodržiava sa pitný režim
- 3 ks interaktívne tabule
V školskom roku 2015/2016
boli vykonané pravidelné revízie plynu, hasiacích
prístrojov,hydrantov,komínov...Revízie sú vykonávané podľa harmonogramu a potreby.
Z finančných prostriedkov od rodičov detí -2% daní, bol obnovený interiér II.triedy novým
nábytkom do spálne, detským gymnastickým náradím a horolezeckou stenou aj za
spolufinancovania zriaďovateľa . Zakúpila umývačka ,roldor skriňa na pomôcky a dokúpili sa
a opravili žalúzie z dobropisu za plyn. Dokúpil sa deťom počítač s tlačiarňou.
Zrealizovala sa renovácia sociálneho zariadenia v I. triede z financií zriaďovateľa Mesta
Žilina. Taktiež sa uskutočnila
výmena PVC v I. triede a následne sa trieda
omaľovalovala.Neuskutočnili sme výmenu plynových kotlov v kotolni, ako i opravu
a obnovu oplotenia materskej školy, zateplenie a fasádu budovy MŠ a renováciu II.umyvárky
pre deti. Priority budú zrealizované podľa finančných možností MŠ v následujúcom šk.roku.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti :
1. Dotácia mesta :
Mesto Žilina, zriaďovateľ materskej školy, nám poskytovalo v školskom roku 2015/2016
finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzkové náklady,ktoré boli
použité na úhradu faktúr za energie.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy :
Výška príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školy bol 17,00,-Eur na dieťa. Príspevok uhrádzal zákonný
zástupca na základe VZN do 10. dňa v mesiaci na príslušný mesiac prevodom na príjmový
účet MŠ:
V tomto šk. roku neuhrádzali príspevok deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej šk.
dochádzky t.j. predškoláci a deti s odloženou šk. dochádzkou . Príspevok za tieto deti nám
každý mesiac odvádzal zriaďovateľ Mesto Žilina na prevádzkový účet MŠ. Financie
z prenájmu /paragliding , výučba AJ ,tanečný krúžok,dramatický krúžok-SZUŠ-Martin / boli
použité na náklady spojené s prevádzkou MŠ.
finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie, odvoz odpadu...
4. Dobrovoľné príspevky rodičov :
Dobrovoľný príspevok rodičov po schválení jeho výšky na prvom združení rodičov
v školskom roku 2015/2016 bol 7,00,- Eur mesačne na jedno dieťa počas celého šk.roku.
Finančné prostriedky boli použité na kultúrne podujatia – hudobné koncerty, bábkové divadlo,
hračky, darčeky a sladkosti pre deti – vianočné prekvapenie, Mikuláš, MDD,pri zakúpení
občerstvenia pri akciách s rodičmi, učebné pomôcky, pitný režim, materiál na výzdobu
školy, pracovné vyučovanie a podobne.
Použitie finančných prostriedkov bolo vopred prekonzultované s výborom ZR,RŠ a následne
s čerpaním finančných prostriedkov boli priebežne, prostredníctvom oznamu na nástenke,
združeniach rodičov oboznámení všetci rodičia.
Odsúhlasený bol aj dobrovoľný príspevok určený na pranie prádla v sume 10,00 € na
polrok.MŠ využívala služby práčovne Varín.
5. Sponzorské dary :
V tomto školskom roku sme dostali od pani poslankyne sponzorský finančný dar
200,00- Eur . Tieto účelové finanč.prostriedky boli použité na zakúpenie políc do umyvárky
v I. triede .2% daní od rodičov detí cez Nadáciu“Spoločne pre región“ 1 428,98,- € Taktiež
nám pribudli na sponzorskom účte i sponzorské finančné prostriedky od cudzích rodičov
z darovacích zmlúv za pobyt v MŠ cez letné prázdniny vo výške 1 073,60 €
Z finančných prostriedkov bol do interiéru materskej školy nábytok do spálne, telocvičné
náradie, didaktické pomôcky.

Správa o hospodárení za rok 2015
Materská škola ZÁSTRANIE
Materská škola vznikla ako právny subjekt 1.1.2004. Hlavnou činnosťou rozpočtovej
organizácie
je predprimárne vzdelávanie. Zriaďovateľom je Mestský úrad Žilina.
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Dotácie : Originálne kompetencie : 85 023, 65 €
Mzdy :
71 699,65 €
Prevádzka :
13 324,00 €
Skutočné čerpanie :
Originálne kompetencie : 85 023,65 €
Mzdy :
71 699,65 €
Prevádzka :
13 324,00 €
Čerpanie z príjmov :
8 953,66 €
Čerpanie zo sponzorských : 2 991,92 €
Prevádzkový účet (0330373002)
Dotácia na prevádzkový účet od zriaďovateľa bola :
Čerpanie prevádzka :
Cestovné náhrady (631)
Energie,voda, komunikácie (632)
Materiál (633)
Dopravné ( 634 )
Rutin. a štandart.údržba (635)
Nájomné za prenájom (636)
Služby (637)
Čerpanie spolu :

13 324,00 €
13 324,00 €
17,02 €
7 363,93 €
2 640,41 €
350,36 €
2 952,28 €
13 324,00 €

Čerpanie mzdy a odvody :
Mzdy (610)
Odvody (620)
Odchodné,odstupné
PN

71 699,65 €
53 189,59 €
18 337,26 €
172,80 €

K 31.12.2015 stav finančných prostriedkov na prevádzkovom účte : 0,00 €

Sponzorský účet /0355183002/
Zostatok za rok 2014
Prijaté za rok 2015 , 2 % dane +letná prevádzka + poslanec
Spolu :
Čerpanie :
K 31.12.2015 stav finančných prostriedkov na sponzorskom účte :

0,00 €
2 991,92 €
2 991,92 €
2 991,92 €
0,00 €

Prijmový účet (0355187003)
Príjmy I – XII. mesiac
Čerpanie
Zostatok

8. 953,66 €
8.953,66 €
0,00 €

Cestovné výdavky (631)
Energie, voda a komunikácie (632)
Materiál (633)
Služby (637)
Nájomné za prenájom (636)
Čerpanie spolu :
K 31.12.2015 stav finančných prostriedkov na príjmovom účte :

0,00 €
5 153,17 €
2 197,63€
1 602,86 €
0,00 €
8 953,66 €
0,00 €

Kapitálové dotácie :
Sociálny fond:
Zostatok z roku 2014
Tvorba v roku 2015
Spolu :
Čerpanie :
K 31.12.2015 stav finančných prostriedkov na soc. účte :

0,00 €
141,31 €
496,68 €
637,99 €
475,40 €
162,59 €

Prenesené kompetencie
–––––––––––––––––––––
Normatívny príspevok na deti
2 653,00 €
Ostatné tovary a služby (637)
60,00 €
Hmotná núdza 2015 :
–––––––––––––Dotácia- stravovanie :
0,00 €
Čerpanie :
0,00 €
Školské pomôcky :
0,00 €
Čerpanie
:
0,00 €
Zostatok k 31.12.2015
0.00 €
V roku 2015 sme finančné prostriedky využili na úhradu prevádzkových nákladov, čím sa
nám podarilo uhradiť faktúry za energie a zabezpečiť plynulú prevádzku materskej školy.
Za rok 2015 nám zostali záväzky vo výške 236,23 € za faktúry ,ktoré boli vystavené a
uhradené až v januári 2016
Janka Slotová
riaditeľka MŠ

n) Koncepčný zámer rozvoja materskej školy :
-

zakúpenie nového nábytku do I. a II. triedy - splnené /zakúpený bol nábytok do I. a II.
triedy/-splnené
renovácia kotolne -nesplnené

-

výmena koberca – splnené
zakúpenie stolov a stoličiek do tried -splnené
zakúpenie bezpečnostných prilieb pre deti pri využívaní dopravného ihriska-nesplnené
zakúpenie kuchynských potrieb do ŠJ –splnené
oprava komína –splnené
oprava zatekajúcej strechy nad kuchyňou -nesplnené
výmena hasiacich prístrojov,hadíc v hydrantoch - splnené
zapojenie do projektu -nainštalovanie novej eko-preliezky – splnené
dokončenie pokládky bezpečnostnej gumenej dlažby na detskom ihrisku- splnené
zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov pravidelným oboznamovaním sa s
legislatívne platnými právnymi predpismi je cieľom dlhodobým a nevyhnutným,
ktorému treba venovať maximálnu pozornosť-úloha stála
zapájanie do projektov -úloha stála
zabezpečenie efektívnej spolupráce s rodičmi a širokou miestnou komunitou sa darilo
plniť priebežne s realizovaním spoločných akcií – besiedky s prizvaním rodičov
a poslankyne, spoločné akcie s rodičmi, základnými školami a iné boli splnené
pedagog.pracovníci – vzdelávania doposiaľ niektoré neabsolvované z dôvodu veľkého
záujmu neboli pozvaní–nesplnené,úloha stála
vedúci zamestnanec-ukončené I. atestačné vzdelávanie ukončené
pokračovať so vzdelávaním, zúčastňovali sa na odborných seminároch- splnené , úloha
stála
výmena vchodových dverí za plastové-splnené
skrášlenie exteriéru-škol. dvora-výsadbou okrasných drevín – nesplnené
zateplenie+fasáda budovy MŠ-nesplnené
renovácia oplotenia MŠ- nesplnené
utvorenie vlastnej web-stránky MŠ- splnené
zakúpenie notebookov do počítačového krúžku - splnené
renovácia detských umyváriek /výmena dlažby,obkladu/ čiastočne splnené len I.trieda
zapojenie do projektu Orange v spolupráci s odborom školstva Žilina“obohatenie MŠ o zeleň v školskej záhrade“-nesplnené
zapojenie do projektu RIUS v spolupráci s MsÚ-Žilina vyhláseného VÚC-kompletná
modernizácia zariadenia – nesplnené
výmena podlahy v triedach-čiastočne splnené / iba v I. triede /
modernizácia kancelárie ŠJ-splnené
renovácia obkladu a dlažby v hlavnej kuchyni- nesplnené
výmena nábytku šatne kuchárok

Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu :
Výchovno-vzdelávací proces bol vypracovaný aj realizovaný podľa ŠVP-ISCED 0.
V šk. roku 2015/2016 sme pracovali i naďalej podľa vypracovaného ŠkVP pod názvom „
Deti z lesnej krajiny,“Jeho tvorcami boli pedagog. zamestnanci našej MŠ-Janka Slotová-riad.
,Janka Polačeková-uč.,Miroslava Behúňová Bc.,Alena Kotúčová-uč v šk.roku 2009/2010.
Hlavné výk. štandardy boli rozpracované do mesačných plánov I. aj II. triedy
s rešpektovaním vekového zloženia detí. Snažili sme sa o uplatnenie individuálneho prístupu
v čo najväčšej možnej miere, taktiež o skvalitnenie prístupu k deťom aj v rámci humanizácie
výchovy a vzdelávania s prihliadnutím na individualitu dieťaťa. Hra je ponímaná nielen ako
základná forma, ale predovšetkým ako metóda vo výchovno-vzdelávacom procese.

Tematický okruh: Ja som
Perceptuálno-motorická oblasť
Deti sa vedia dobre orientovať v priestore a ovládajú základné lokomočné pohyby, vedia
manipulovať s rôznym náčiním a pohybovať sa na náradí. Niektoré mladšie deti nezvládli
prevedenie akrobatických cvikov. Deti pri hrách dodržiavali zvolené pravidlá, v edukačných
aktivitách spolupracovali a rešpektovali ostatných a dokážu zaujať adekvátny postoj k pohybu
a športovým aktivitám. Deti zvládli sebaobslužné činnosti, návyky poriadku a čistoty
a zdokonalili si techniku strihania s nožnicami. Väčšie deti zvládli stolovanie s príborom. Deti
sme zapájali do práce s IKT a tak zvládli základy práce s počítačom a získali základy pri práci
s interaktívnou tabuľou. Deti boli vedené pri grafomotorických cvičeniach k správnemu
držaniu grafického materiálu, k správnemu držaniu tela pri písaní a naučili sa dodržiavať
sklon papiera pri kreslení. Využívali koordináciu zraku a ruky pri kreslení.
Kognitívna oblasť
Deti sa vedia slovne predstaviť menom aj priezviskom, vedia rozlíšiť a pomenovať členov
rodiny. Dokážu sa orientovať v blízkosti domov a materskej školy. Vedia rozlíšiť dominanty
svojho bydliska a vedia zaujať postoj k svojmu domovu.
Deti si rozvíjali a upevňovali poznatky o ľudskom tele, orgánoch a ich funkcii. Vedia zaujať
pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných.
Deti sa naučili teoretickou a praktickou činnosťou na dopravnom ihrisku základné pravidlá na
ceste, poznajú niektoré dopravné značky a vedia bezpečne prechádzať cez cestu.
Sociálno-emocionálna oblasť
Dieťa sa vie slovne poďakovať, pozdraviť a požiadať o pomoc, uvedomuje si vlastnú
jedinečnosť a vlastné nápady. Deti prejavovali sebareguláciu v hrách a iných aktivitách-konali
s ohľadom na seba i druhých, vedia sa rozhodnúť pre určitú činnosť, vedia uplatniť
a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel. Deti vedia nadviazať
verbálny i neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými. Dokázali predstaviť seba i svojho
kamaráta, počúvali s porozumením, rozširovali si počas celého školského roka pasívnu
i aktívnu slovnú zásobu. Snažili sa správne a čo najzreteľnejšie vyslovovať hlásky, hláskové
skupiny, uplatňovali si spisovnú podobu materinského jazyka. Deti s nesprávnou
výslovnosťou navštevovali logopedickú poradňu. Slovná zásoba detí bola primeraná veku.
Tematický orkuh: Ľudia
Perceptuálno-motorická oblasť
Deti sa naučili dodržiavať a rešpektovať pravidlá hodobno-pohybových hier, uplatňovali
spoluprácu v hudobno pohybových hrách a naučili sa zladiť pohybovú stránku s hudbou,
patria k obľúbeným činnostiam detí počas pobytu v MŠ.
Kognitívna oblasť
Deti poznali základné farby, staršie deti i odtiene, poznali a vedeli triediť dopravné
prostriedky a triediť predmety podľa veľkosti. Deti zvládli počítanie od 1-5, staršie do 10.
Deti predškolského veku vedeli vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1-10.
Vedeli rozlíšiť, triediť a pomenovať geometrické tvary. Menšie deti odpovedali jednoduchou
vetou a staršie deti zvládli viacslovnú odpoveď. Deti predškolského veku navštevovali
výučbu anglického jazyka formou krúžku.

Sociálno-emocionálna oblasť
Deti vedeli rozlíšiť pozitívne a negatívne emócie druhých osôb, vedeli sa rozdeliť, pomôcť
inému, dohodnúť sa na kompromise. Vedeli hodnotiť svoje správanie i správanie iných. Vedeli
zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starím
ľuďom atď. Deti nadväzovali vzťahy s chorými obyvateľmi v spolupráci DSS Straník.
Tematický okruh: Príroda
Perceptuálno-motorická oblasť
Deti sa naučili pohybovať v rozličnom prostredí bez strachu a zábran. Otužovali sa počas
celého roka prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka. Deti zvládli pohyby medzi rôznymi
prírodnými alebo umelými prekážkami. Deti absolvovali viacero turistických vychádzok vo
väčšej miere organizovaných paraglidingovým klubom X-air do blízkeho prírodného
prostredia, v ktorom sa materská škola nachádza. Deti vedeli prejaviť zručnosť a praktickú
tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodného materiálu za pomoci rôznych výtvarných
techník.
Kognitívna oblasť
Deti vedeli rozlíšiť ročné obdobia, spoznali význam prírodného prostredia na základe
pozorovania zážitkov z prírody. Poznali a vedeli rozlíšiť na základe priameho
a sprostredkovaného poznania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky, voľne žijúce
živočíchy. Poznali úžitok niektorých domácich zvierat a získali pozitívny vzťah k zvieracej
ríši. Zároveň sa naučili rozpoznať nebezpečenstvo vyplývajúce s dotýkania sa neznámych
zvierat. Deti poznávali záhradné a lúčne kvety, vedeli rozlíšiť niektoré stromy a kríky. Na
základe pozorovania a zážitkov z prírody chápali a zdôvodňovali význam prírodného
prostredia. Celoročne pozorovali zmeny v prírode. V materskej škole sa nachádza kútik živej
prírody, ktorý dopĺňali počas celého roka darmi prírody. Dokážu rozlíšiť živú a neživú
prírodu. Ochranárske postoje uplatňovali pri čistení prírody zbieraním odpadkov a ich
separovaním a dokrmovaním zvierat v zimnom období.
Tematický okruh: Kultúra
Perceptuálno-motorická oblasť
S využitím hudby, pohybovej improvizácie či hier so spevom sa zapájali do príprav
programov počas celého roka /napr. deň matiek, úcta k starším, Staromestské slávnosti.../
Kognitívna oblasť
Deti vnímali rôznorodosť hračiek a vecí v ich okolí, vedeli rozlíšiť materiál, z ktorého sú
vyrobené, tvar, farbu, veľkosť, atď. Dni v týždni a časové vzťahy s určitosťou poznali všetky
deti predškolského veku. Všetky deti vedeli pomenovať miesto svojho bydliska. Ovládajú, že
naša vlasť je Slovenská republika a hlavné mesto je Bratislava. Prostredníctvom encyklopédie
deti nadobudli väčšie poznatky o poznaní našej vlasti, hlavného mesta, poznali farby našej
vlajky. Všetky deti si prehlbovali poznatky o domácich zvieratách a ich mláďatách,
exotických zvieratách a rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vyjadrovali svoje
pocity a dojmy. Zážitkovým učením o povolaniach prehĺbili návštevou farmy, lesníkov,
polície a záchranárov -psovodou Varín
Deti sa aktívne zapájali počas celého roka do rôznych osláv, sviatkov a spoločenských
udalostí.

Sociálno-emocionálna oblasť
Deti prejavovali radosť z hry, zapájali sa do hier, naučili sa chápať rôznorodosti hier,
uplatňovali tvorivosť v hre a vedeli hru aj zhodnotiť. Deti ovládali rytmizovanie ľudových
riekaniek, detské ľudové a umelé piesne rytmizovali hrou na telo a orffovym inštrumentárom.
S citovým zaangažovaním počúvali detské hudobné skladby. Staršie deti si neustále
prehlbovali poznatky o písmenách, čísliciach. Takmer všetky deti sa vedeli podpísať, vedeli
reprodukovať známe ľudové či autorské rozprávky. Obľubovali bábkové divadlo, vedia sa
aktívne zapojiť do dramatizácie. Navštívili krajskú knižnicu, nadobudli kladný vzťah ku
knihe. Deti sa naučili veľa básni a využili ich pri rôznych besiedkach a akciách poriadaných
materskou školou.
Všetky nadobudnuté poznatky deti získali najmä priamym pozorovaním pri rôznorodých
akciách vo veľkej miere poriadaných materskou školou.

Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami :
-

-

vypracovaný plán spolupráce so ZŠ Budatín, , PPP v Žiline a Zriaďovateľom Mesto
Žilina – stanovené úlohy sú plnené : vzájomné návštevy , slávnostný zápis do ZŠ bol
uskutočnený aj v doprovode p.riditeľky Slotovej z našej MŠ, pripravenosť detí do
školy,spoločný výlet do lesa v Zástraní, aktívne zapájanie detí do kultúrneho diania
poriadaného mestom Žilina počas celého šk. roka
spolupráca s Radou školy – informovaná o aktivitách a zámeroch materskej školy, riešil
sa problém so ŠJ
spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina
Spolupráca s rodičmi je aktívna, rodičia sa zapájajú do diania školy, pomáhajú
sponzorskými darmi /počítače,drevené preliezky na šk.dvore, ale aj vlastnými silami pri
drobných opravách a pod.,spoločné výlety, rodičovská zábava,
Spolupráca so SZUŠ – Martin výučba tanca detí
Spolupráca so SZUŠ – ZŠ Budatín vykonávanie hudobných koncertov pre deti MŠ
Spolupráca so TVJ –Teplička n/Váhom-pomoc pri lyžiarskom výcviku/ v tomto šk.
roku nie/
Spolupráca s Bemou – plavecký výcvik
Spolupráca s klubom Skate Žilina – korčuliarsky kurz
Spolupráca s lesníkmi Žilina–besedy
Spolupráca s mestskou a štátnou políciou – besedy
Spolupráca so psovodmi pod vedením p. Bátoryovej – K 7 – ukážky pre deti
Spolupráca so Žilinským večerníkom a Žilinskými novinami-uverejňovanie článkou
Spolupráca s vedením Aupark – darovanie bezpečnostných viest pre deti
Spolupráca s poslancom – člen rady školy
Spolupráca s paraglidlingovým klubom
Spolupráca s logopedičkou
Spolupráca s PPP-Žilina
Spolupráca s DSS- Straník
Spolupráca s Nadáciou pre región
Spolupráca s VÚC-p. Sečkár
Spolupráca s očnou lekárkou prostredníctvom projektu

Oblasť riadenia :
Na škole je vypracovaný Plán práce našk.rok 2015/2016 s plánom pedagogických a
prevádzkových porád, ktorý bol dodržiavaný. Počas školského roka boli vykonané 4
pedagogické porady na ktorých sa riešili pracovné problémy, podávali sa informácie zo
seminárov a individuálneho štúdia, rozoberali sa hospitačné zistenia a hľadali sme prostriedky
na zlepšenie práce a metódy príťažlivé pre deti všetkých vekových skupín.
S prevádzkovými zamestnancami sa riaditeľka stretáva denne, nakoľko sme malá škola. Z
tohoto dôvodu je možné všetky nepredvídané situácie a poruchy riešiť priebežne, podľa
potreby. Prevádzkové porady boli tri , na začiatku školského roka zhodnotená príprava na na
vstup detí do MŠ, polročná a koncoročná. Na našej jednotriednej materskej škole stretnutia
zamestnancov spájame aj do pedagogicko-prevádzkových porád, ktoré zlepšujú medziľudské
a pracovné vzťahy.Dopĺňaná bola školská dokumentácia priebežne počas roka o zmeny ,ktoré
nastali v danom šk.roku.
Riaditeľka školy má vypracovaný plán kontroly a hospitačnej činnosti ,plán kontinuálneho
vzdelávania pre pedag.zamestnancov. Na konci šk.roka boli pedagogickí zamestnanci
hodnotení prostredníctvom hodnotiaceho hárku s polu s písomným záznamom riaditeľa MŠ
Plánovali sme týždenne. Drobné nedostatky sa vyskytli v mesačných výchovno-vzdelávacích
plánoch
Nedostatky sa vyskytli počas roka,v zápise do triedných kníh , jednotnosťi výchovnovzdelávacej pôsobnosti na deti a plánovaní pobytu vonku.Učitelia využívajú pri práci s deťmi
edukačné aktivity. Do budúcna sa snažiť o neustále vzdelávanie ped. zamestnancov a
zabezpečiť tak,aby získané poznatky vniesli do praxe pri práci s deťmi, z dôvodu inovácií v
školstve Pri plánovaní zaraďovať viac výkonových štandardov. Nedostastky boli aj
konkrétnom špecifikovaní cieľa a v správnej formulácií úloh pre jednotlivé vekové kategórie
detí. Tomuto problému sme venovali priestor na pedagogických poradách a metodickom
združení. Treba detailnejšie spracovávať diagnostické hárky. MŠ vydala osvedčenia deťom
predškolského veku o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Hospitáciami bolo zistené, že organizáciu práce majú učitelia vopred premyslené, atmosféra
v triedach je pozitívna, výber metód je orientovaný na predvádzanie, počúvanie,
experimentovanie,sebahodnotenie. Učitelia majú kultivovaný prístup k deťom, rešpektujú
individualitu detí, občas sa vyskytne dominantné postavenie učiteľa, kedy priestor na
sebarealitáciu dieťaťa je znížený,dať viac podnetov deťom na odpoveď a rozhovor. Treba viac
utvrdzovať poznatky priamím pozorovaním reality. Práca učiteľov je na dobrej úrovni, vo
výchovno-vzdelávacom procese využívajú inovačné, deťom príťažlivé metódy, didaktické
aktivity. Dosiahnuté výsledky nás môžu tešiť, ale sú tu nedostatky, ktoré treba odstraňovať.
Rešpektujeme jedinečnosť detskej osobnosti, koncepčnosť práce a systematickosť
harmonického rozvoja.Nedostatok bol aj pri zapisovaní triednej knihy pri zapisovaní
minulého času.Taktiež treba dbať na informované súhlasy pri akciách a krúžkoch.Dbať na
odpočinok mladších detí.Krúžky môžu navštevovať len predškoláci.Zverejňovať nájomné a
iné zmluvy na stránke MŠ.Dbať na pravidelné a dôsledné zapisovanie dochádzky
zamestnancov.Čerpanie dobrovoľného príspevku podrobnejšie rozpracovávať v správe
o hospodárení-zodpovedná pokladníčka ZRŠ. Pracujeme podľa ŠKVP ISCED0 a vzájomnou
výmenou poznatkou sa snažili nájsť východiská pri novelizácií práce s našími deťmi v MŠ .
Chceli,by sme sa v budúcnosti zamerať aj na vytvorenie vlastých projektov zameraných na
profiláciu našej MŠ- / Hravo-zdravo,Slušné deti,Dopraváčik.../ A hlavnou našou prioritou v
tomto šk.roku bolo pokračovanie a zefektívnenie inovatívnych metód v oblasti informačných
technológiie a zavedenie dopravných znalostí do praxe a prostredníctvom vlastného školského
vzdelávacieho programu v MŠ-Zástranie, zameraného na environmentálnu výchovu s názvom
„ Deti z lesnej krajiny „s účinnosťou od 02.09. 2009 neustále vyytvárať v deťoch

