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schváliť - neschváliť 
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Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Žilina 

schvaľuje – neschvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Suvorovova 2797/20, Žilina 

za školský rok 2021/2022. 

 

 

                                                                         ........................................................................ 

         za zriaďovateľa 



 

Východiská a podklady k vypracovaniu správy 

 

1. Vyhláška MŠ SR č. 435/2020 Z.z. 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. Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

4. Hodnotiaca správa o plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu 

5. Hodnotiaca správa o plnení Plánu práce školy 

6. Hodnotiaca správa o plnení Plánu krúžkovej činnosti 

7. Výročná správa o činnosti Rady školy pri materskej škole 

 

1.a) Základné identifikačné údaje o materskej škole 

 

Názov školy    Materská škola 

Adresa školy Suvorovova 2797/20,  010 01 Žilina 

Telefónne čísla 041/ 72 44 740, 0911 139 200 

Webová stránka www.mshliny8.sk 

E-mailová adresa mshliny8@centrum.sk   

Zriaďovateľ Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 

010 31,Žilina 

 

 Vedúci zamestnanci školy 

 

Titul, meno priezvisko   Funkcia 

PhDr. Renáta Migátová 

Mgr. Emília Chovancová           

riaditeľka materskej školy,  do 31.12.2022,  

od 1.1.2022 – 25.5.2022 poverená riadením počas PN 

novovymenovanej riaditeľky Mgr. Emílie Chovancovej 

PaedDr. Daniela Žideková zástupkyňa riaditeľky, 

Alexandra Švecová vedúca zariadenia pre školské stravovanie 

 

 Rada školy 

Rada školy pri MŠ Suvorovova 2797/20, Žilina 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. Rada školy má 11 členov. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný 

Anna Kapusniaková predseda zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Karol Zahatlan podpredseda zástupca rodičov 

Veronika Majerčíková člen zástupca rodičov 

Mgr. Michaela Jamborová člen zástupca rodičov 
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Ing. Zuzana Macharová člen zástupca rodičov 

Mgr. Emília Chovancová člen 

zástupca pedagogických zamestnancov do 

1.10.2021 

Eva Cabejšková člen 

zástupca pedagogických zamestnancov od 

10.10.2021 

Švecová Alexandra člen zástupca nepedagogických zamestnancov 

PaedDr. Viera Popluhárová člen zástupca zriaďovateľa 

PaedDr. Ľudmila Chodelková člen zástupca zriaďovateľa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. člen zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Zuzana Balogová člen zástupca zriaďovateľa 

 

Dátum zasadnutí rady školy: 

 11.10.2021: Zasadnutie elektronickou formou 

 24.11.2021 : Voľba riaditeľa MŠ 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi  

 

Názov Mesto Žilina 

Sídlo Námestie obetí komunizmu 1, 

010 31,Žilina 

Telefónný kontakt 041/706 31 11 

Email kc_podatelna@zilina.sk 

 

c) Údaje o činnosti rady školy 

 

Rada školy sa riadi vlastným štatútom, pracuje a zasadá podľa schváleného plánu, 

spolupracuje s vedením materskej školy a vyjadruje sa ku kľúčovým otázkam MŠ v zmysle 

zákona. Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú vyhotovené.  

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala : 

- prerokovala správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

- oboznámila sa s koncepčným zámerom rozvoja školy, 

- prerokovala školský vzdelávací program - „ Ateliér nášho života“, 

- prerokovala rozširujúci program – „Ateliér srdiečok“ 

- prerokovala Školský poriadok, 

- vypracovala Výročnú správu o činnosti rady školy za kalendárny rok, 

- zobrala na vedomie správu o čerpaní financií za kalendárny rok,      

- informovala sa o počte prijatých detí, o podmienkach a pravidlách prijímania detí, 

- informovala sa o rekonštrukciách budovy, 

 

 Poradné orgány školy 

 

1. Pedagogická rada – všetci pedagogickí zamestnanci 

2. Metodické združenie – všetci pedagogickí zamestnanci 



3. Združenie rodičov školy – občianske združenie rodičov školy 

Pedagogická rada 

 Pedagogická rada zasadala podľa plánu, rozhodovala o zásadných otázkach výchovy 

a vzdelávania, schvaľovala a hodnotila výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti, plnenie 

Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy, riešila koncepčné otázky rozvoja 

materskej školy, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, metodickej  a odbornej 

práce učiteliek, vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácií, poznatkov 

a skúseností, bola priestorom na vzdelávanie učiteliek. Zápisnice zo zasadnutí sú písomne 

vyhotovené.  

 

Metodické združenie 

 Metodického združenia v školskom roku 2021/2022 nebolo zriadené.  

Všetky metodické činnosti a aktivity sa riešili na zasadnutiach Pedagogickej rady.      

Pedagogickí zamestnanci sa  podieľali na vylepšovaní, skvalitňovaní realizácie 

školského vzdelávacieho programu, podieľali sa na realizácii Programu výchovy k ľudským 

právam a právam dieťaťa, Programu environmentálnej výchovy, Programu prevencia obezity 

detí v materskej škole a Programu rozvoja tvorivosti prostredníctvom digitálnych technológií. 

Realizovali sa vzdelávania učiteliek formou prednášok z oblasti humanizácie výchovy 

a vzdelávania a z oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie detí predškolského veku, 

environmentálnej výchovy.  

V školskom roku boli niekoľkokrát zatvorené jednotlivé triedy na základe 

karanténnych opatrení vydaných Ministerstvom školstva SR z dôvodu šírenia Covid 19. 

 

Združenie rodičov školy 

 Rodičia zvolili svojich zástupcov z jednotlivých tried za členov do Rady rodičov. Do  

jednotlivých funkcií boli obsadení verejným hlasovaním na zasadnutí rady rodičov dňa 

12.9.2019 
 

Meno a priezvisko Funkcia Zástupca rodičov  

Ing. Eva Kišková, PhD. predseda 6.tr. 

Majerčíková Veronika podpredseda 8.tr. 

Mgr. Miroslava Jankovič pokladník                      6.tr. 

Martin Čech revízor 1.tr. 

Martina Danešová člen 2.tr. 

Ján Grešák člen 4.tr. 

Marek Dudáš člen 5.tr. 

Marcela Lauková člen 7.tr. 

Mgr. Veronika Argalášová člen 3.tr. 

Zdenka Milová člen 9.tr. 

 

Rada rodičov poverila p. Mgr. Jankovič Miroslavu vedením dokumentácie občianskeho 

združenia. V zmysle stanov zastupovali OZ ZRPŠ jej štatutárni zástupcovia. Združenie 

rodičov školy je právny subjekt, má formu občianskeho združenia a vzniklo registráciou. 

Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 

vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Občianske združenie sa riadi vlastnými 

stanovami.  

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulý školský rok a plán 

použitia finančných prostriedkov na šk. r. 2021/2022 vypracovala p. Jankovič – pokladník 

a pán  Martin Čech – revízor, vykonal kontrolu hospodárenia s financiami.  



Rada poverila p. Jankovič stykom s peňažným ústavom Prima Banka Slovensko a.s. a            

p. Ing. Kiškovú – predsedkyňu, registráciou do Zoznamu prijímateľov  2%  na rok 2022 

u notára, kde bolo potrebné potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne, sociálnej 

poisťovne, že OZ nemá nedoplatky, od banky o vedení účtu na poukázanie podielu 2% z 

dane. Zápisnice zo zasadaní sú vyhotovené. 

 

d) Údaje o počte detí materskej školy 

 

Trieda č. 

 

Vek detí 

 
Povolený počet + 

výnimka 

 

Spolu 

1. 3-4 ročné 20+1 21 

2. 4-5 ročné 21+1 22 

3. 5-6 ročné 22+1 23 

4. 3-4  ročné 20+1 21 

5. 4-5  ročné 21+1 22 

6. 5-6 ročné 22+1 23 

7. 3-4 ročné 20+1 21 

8. 5-6 ročné 22+1 23 

9. 3-4 ročné 20 20 

   

 

 

196 

Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka základnej školy 

 

  

Počet detí zapísaných do 1. roč. základnej školy k 1.9.2022  

46 

 

- z toho deti nastupujúce do nultého ročníka základnej školy 

 

0 

 

Počet odsťahovaných detí 

 

7 

 

Počet detí zostávajúcich v materskej škole k 1.9.2022 

 

143 

 

- z toho deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania: 
 

3 

 

 MŠ nenavštevuje žiadne dieťa so ŠVVP. 

 

e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov materskej školy k dňu koncoročnej klasifikácie  
 

Prehľad zamestnancov Počet Počet / Úväzok 

pedagogickí zamestnanci 19  

- kvalifikovaní 19 18/100%,     1/60% 

- nekvalifikovaní 0  

- doplňujúci si kvalifikáciu 0  

   

nepedagogickí zamestnanci MŠ 6  

- školník 1 1/100% 

- upratovačky 5 4/100%,     1/54% 



nepedagogickí zamestnanci ŠJ 7  

- vedúca ŠJ 1 1/54% 

- kuchárky 2 2/100% 

-pomocné sily 4 4/100% 

                                  spolu  32  

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch 

 

Názov stupňa vzdelanie 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet učiteliek 

Vyššie stredoškolské vzdelanie 8 

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie 0 

Univerzitné vzdelanie 11 

 

V zmysle §28 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogickýxh a odborných zamestnencoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnenci podľa kariérových szupňov 

 

g)Informácie o aktivitách, tradíciách a prezentácii školy na verejnosti  

Plánované akcie v mesiacoch september až marec, taktiež hosťujúce divadlá a koncerty sa 

neuskutočnili, nakoľko materská škola mala obmedzené možnosti v súvislosti s opatreniami 

vydanými Ministerstvom školstva SR z dôvodu šírenia Covid 19. 

 

September 

 „Mama ocko poď  sa so mnou hrať“ -  spoločné hry detí a rodičov v triede – súčasť    

  programu rozvoja EQ 

 „Pohybom  za zdravím“ - poldenná športovo-branná vychádzka  

 „Rýchle kolobežky“ - preteky v kolobežkovaní  

        

Október 

  

 „Hasiči – záchranári“ - exkurzia k hasičom 

 „Darček pre starých rodičov“ - tvorivé dielne rodičov a detí 

 „Deň úcty k starším“ - besiedka starých rodičov  

  

November 

 „Tekvicové strašidielka“, „Jabĺčkové nápady“ - tvorivé dielne rodičov a detí  

 „Zdravé jedlo” - ochutnávka  zeleninových nátierok pre rodičov  

 „Tvoríme z odpadového materiálu“ - tvorivé dielne rodičov a detí – súčasť programu 

Environmentálna výchova 

             

December 

 „Vitaj Mikuláš“ - návšteva Mikuláša v MŠ     

 „Vianočný svietnik, Vianočný kaprík, Vianočný anjelik našej rodiny“ - tvorivé dielne 

rodičov a detí 

 „Vianoce“ - Besiedka pre rodičov, súrodencov, starých rodičov          

Január 

  



 „Darčeky pre prvákov“ - výroba darčekov pre žiakov 1. ročníka ZŠ 

 „Čo už vieme“- ukážka výchovno-vzdelávacej činnosti učiteliek s deťmi pre rodičov 

         

Február: 

 „Fašiangový karneval“- plesová slávnosť pre deti 

 „Najkrajší snehuliak“- súťaž v stavaní nezvyčajných snehuliakov 

 

Jún 

 „Rozprávková záhrada“ slávnosti MDD  

  „Stužková“- rozlúčka detí s materskou školou 

 

V šk.roku 2020/2021 sa materská škola zapojila do výtvarných súťaží :  

 

1. Dúhový kolotoč 

Názov súťaže: Svet okolo nás 

2. Dúhový kolotoč – MŠ SR a MPC Bratislava a Banská Bystrica 

Názov súťaže: Čarujem s farbičkami 

Krúžky a plánované vystúpenia pre rodičov, pre verejnosť sa neuskutočnili z dôvodu 

pandemických opatrení na Covid19 vydaných Ministerstvom školstva SR. 

h)Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Projekt - Múdre hranie 

Ministerstvo školstva vyhlásilo pokračovanie projektu Múdre hranie a podporilo tak aj 

materské školy, ktoré neboli úspešné v prvej fáze projektu – ako aj naša MŠ.  

Prostredníctvom druhej fázy projektu sme mohli pre materskú školu nakúpiť hračky, 

knihy a didaktické pomôcky. Ak do materskej školy chodí do 50 detí, MŠ získala sumu 500 €, 

ak je počet detí navštevujúcich MŠ nad 50, získava 1000 €.   

Počty detí sa brali do úvahy v čase podávania žiadosti v januári 2021.  

Vďaka projektu sme  mali možnosť nakúpiť hračky, knihy a didaktické pomôcky v sume 

1 000 € 

 

Rozvojový projekt - Predškoláci 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že        

z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový 

projekt „Predškoláci“.  

Cieľom výzvy bolo podporiť tie materské školy, ktoré otvoria nové triedy v materskej 

škole alebo v dočasných priestoroch pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania. 

Z finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur na jeden rozvojový projekt zriaďovateľ 

prostredníctvom riaditeľky materskej školy nakúpil vybavenie pre novovzniknutú triedu          

v materskej škole na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Nakúpili sa detské 

stoly, stoličky, nábytok, detské ležadlá, sady paplónov a vankúšov, detské posteľné obliečky, 

plachty, uteráčiky. 

Rodina a škola – vlastný projekt, dlhodobý, zameraný na skvalitnenie a zefektívnenie  

spolupráce s rodinou 

Cieľ projektu: Poznať emocionálny vývin dieťaťa predškolského veku, uvedomiť si 

a rozumieť emóciám vlastného dieťaťa, zaujať k nim správny postoj a naučiť sa používať 

metódy podporujúce zdravý emocionálny rozvoj. Aktivity sú s časovou dotáciou rozložené na 

celý školský rok. 

 



„Bezpečná škôlka“ – projekt spoločnosti Goodyear Dunlop Tires  

Cieľ projektu: Dopravnou výchovou pozitívne ovplyvniť správanie detí na ulici. 

Programy:  Základné pravidlá prechádzania detí cez cestu 

           Reflexné vestičky – aby deti boli viditeľné a v bezpečí na cestách. 

Vestičky sme dostali pre dve novovzniknuté triedy. 

 

 

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 V školskom roku 2021/2022 nebola v materskej škole vykonaná inšpekcia Štátnou 

školskou inšpekciou.  

 

j) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu - tvorí ho 5 budov. Kapacitou 

vyhovuje pre 9 tried. 

Triedy sú priestranné s oddelenou spálňou a  kuchynkou na výdaj jedla z vlastnej 

školskej kuchyne. Každá trieda má samostatný vchod. Máme veľkú účelovo zriadenú 

telocvičňu, vybavenú moderným telovýchovným náradím a náčiním, klavírom. Všetky 

priestory sú po hygienickej stránke vyhovujúce, svetlé, čisté, dajú sa dobre vetrať a udržiavať. 

Dokladom je správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zo dňa 

06.9.2021. 

Priestorové podmienky sú ideálne i polohou uprostred mesta, v tichej lokalite s veľkou 

školskou záhradou plnou zelene, rôznych stromov a kríkov. Údržbu a kosenie školského 

dvora  si zabezpečujeme vlastnou kosačkou a na kosenie školskej záhrady využívame služby 

firmy Žilbyt.  

V súvislosti s plnením učebných osnov sa materiálne vybavenie školy edukačnými 

pomôckami, hračkami stále viac skvalitňuje a výchovno-vzdelávací proces zefektívňuje, 

obohacuje sa tvorivý prístup učiteliek, uprednostňuje sa individuálny prístup, čomu napomáha 

aj vytvorenie podnetných a účelných centier aktivít v triedach. V každej triede je počítač, 

tlačiareň aj interaktívna tabuľa vybavená množstvom edukačných programov. 

Neustále sa rozširuje vybavenie odbornej pedagogickej knižnice aktuálnou odbornou 

literatúrou a časopismi.  

Vybavenie kuchyne vrátane jej zariadenia je na veľmi dobrej úrovni. 

 

Ďalšie úlohy pre skvalitnenie technického stavu zariadenia: 

 

 Kompletná výmena oplotenia školského pozemku, na ktorý je už vypracovaný projekt. 

Práce by sa mali uskutočniť v roku 2023. 

 Výmena starých dverí na triedach, skladoch, šatniach a obnova náterov na zárubniach. 

 Výmena detského nábytku v herniach a šatniach v triede č. 1,2,4,5,7. 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré 

výsledky , o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky. 

 

 Silné stránky 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 spoločensko-kultúrne aktivity - mestské, bábkové divadlo, kiná, kultúrne domy... 

 ponuka exkurzií – hasiči, policajti, mestská knižnica, tržnica, radnica... 

 veľká, funkčne vybavená telocvičňa 



 veľká záhrada vybavená 9 pieskoviskami, množstvom preliezačiek, hojdačiek, s 

bohatou výsadbou ihličnatých aj listnatých stromov, kríkov, veľká plocha trávnatého 

porastu 

 dobrá vybavenosť školy (didaktický materiál, literatúra, počítače, tlačiarne, detské 

vzdelávacie počítačové programy, internet...) 

 prezentácia školy na verejnosti ( spolupráca s rôznymi inštitúciami, organizáciami, 

webová stránka,  

 akceptácia výchovných a vzdelávacích zámerov školy zákonnými zástupcami detí 

 starostlivosť o deti vyžadujúce individuálny výchovný prístup  

 kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ 

 dobrá spolupráca so ZŠ, rodičmi 

 dlhoročná existencia tradičných aktivít ( školské slávnosti, tvorivé dielne...) 

 zabezpečenie kvalitnej zdravej výživy pre deti 

 zabezpečenie telesných aj duševných potrieb všetkých detí 

 vypracovaný adaptačný plán pre novoprijaté deti 

 Príležitosti, šance 

 využiť možnosti štrukturálnych a iných fondov 

 ďalšia modernizácia zariadenia školy 

 využiť existujúce vhodné trávnaté plochy školskej záhrady na podporu zdravého 

životného štýlu (športovanie..) 

 vytvoriť vlastný, pre deti príťažlivý obsah učiva a pritom vychádzať z regionálnych 

potrieb a podmienok 

 väčší priestor na zavedenie prvkov alternatívnych spôsobov edukácie 

 väčšia motivácia  pre zapojenie rodičov do edukačného procesu 

 osvetovo pôsobiť na rodičov (jednotná výchova rodiny a školy, zdravá výživa, 

zdravý životný štýl, rodičovstvo...) 

 v edukačnom procese využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií (log. poradňa, 

CPPPaP...)  

 výmena pedagogických skúseností (kazuistické rozhovory...) 

 naplnenie myšlienky o kvalitnej škole 

 možnosť výraznej profilácie školy 

 posilnenie vážnosti statusu učiteľa 

 Slabé stránky 

 objekt je veľmi rozľahlý, tvorí ho 5 pavilónov  => náročnosť z hľadiska údržby 

a spotreby energie, organizovania spoločných akcií všetkých tried 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nižšia počítačová gramotnosť niektorých pedagogických zamestnancov 



 nižšia zručnosť učiteliek vo využívaní autoevalvačných metód 

 slabá spolupráca s logopédom 

 Riziká, hrozby 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície 

 nepriaznivá ekonomická a sociálno-vzťahová situácia v niektorých rodinách 

 disharmónia v oblasti výchovy rodiny a školy 

 zvyšujúci sa počet hyperaktívnych detí a detí s poruchami správania 

 preťaženie pedagogických zamestnancov, profesijné vyhorenie 

 nízke ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

 

Záver 

 

Správu za školský rok 2021/2022 predkladá zriaďovateľovi Mestu Žilina riaditeľka 

Materskej školy Suvorovova 2797/20 v Žiline po prerokovaní pedagogickou radou a radou 

školy. 

  

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Suvorovova 2797/20, Žilina za školský rok 2021/2022 bude zverejnená na prístupnom mieste 

v budove školy  materskej školy. 

 

 

 

 

 

V Žiline 25.08.2022                                                           Mgr. Emília Chovancová 

                                                                                         riaditeľka materskej školy 


