
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2017/2018 

 

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy: Materská škola, Aurela Stodolu 

Adresa školy: Ul. Aurela Stodolu č.1, 03601 Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
0910960960 

Faxové čísla školy:  - 

Internetová stránka školy: www.astodolacik.sk 

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 
msastodlu@centrum.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
Školská jedáleň 

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Mgr. Helena Krnová 

Zástupca pre MŠ Poverená zastupovaním  Bc. Martina Kalmanová 

Vedúca ŠJ Ing. Zlatica Habrdová 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda : PaedDr.Tomáš Zanovit Poslanec MsZ 

2. Mgr. Martin Makovník  Poslanec MsZ 

3. Mgr. Alena Schimíková Zriaďovateľ 

4. Milan Pazderka  

5. Ing. Jaroslav Rakovan pedagogický zamestnanec 

6. Zuzana Kucková pedagogický zamestnanec 

7. Dana  Gergišáková nepedagogický zamestnanec 

8. Ing. Andrea Planietová zástupca rodičov 

9. Eva Kovalčíková zástupca rodičov 

10. Marek Čupala zástupca rodičov 

11. JUDr.Monika Kotiánová zástupca rodičov 

Dátum ustanovenia orgánu školskej samosprávy: 27.4.2016 

 

 

http://www.astodolacik.sk/
mailto:msastodlu@centrum.sk


 

 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

 Pedagogická rada školy  

Svoje zasadnutie riadi schváleným programom. Rokovanie je  členené na častí 

s obsahovým zameraním na :  

a) informácie  z porád riaditeľov, výsledky rokovania  komisií a zasadnutí RŠ či RZ 

b) hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti, vnútroškolskej kontroly , plnenia úloh PPŠ 

c) hodnotenie celoškolských námetových dní / týždňov či projektov – prerokovanie úloh 

nasledujúceho obdobia  

d) vzdelávanie v oblasti metodických  či didaktických postupov plánovania v zmysle 

iŠVP ISCED ,  platnej legislatívy, informácie  z odbornej  literatúry..) 

e) všeobecné informácie z jednotlivých tried v oblastiach spolupráce so zákonnými 

zástupcami detí. 

      V školskom roku 2017 – 2018  zasadala 5 x. 

 

 Interné metodické združenie 

Je zložené z pedagogických zamestnancov školy. V zmysle Plánu kontinuálneho 

vzdelávania schváleného pre príslušný školský rok  na zasadnutiach prebieha vzdelávanie 

riadené lektormi z vlastných radov. Témy vzdelávania vychádzajú z analýzy     výchovno 

–vzdelávacích výsledkov či hospitačných rozborov predchádzajúceho obdobia.  

V rámci školského roka  sa uskutočnilo 5 zasadnutí, 2 x otvorená hodina pre interných  

pedagógov školy a 1x metodicky deň pre členky  SPV Martin 

 

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek.

zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2017 Stav k 31. 08. 2018 Stav k 30.6.2018 

Celkový počet detí  Celkový počet detí Celkový počet detí 

1. trieda:   21 15 19 

2. trieda: 20 10 18 

3. trieda:    22 10 24 

4. trieda:  22 4 20 

5. trieda:  23 13 23 

6. trieda:  22 12 18 

7. trieda:  24 18 24 

8. trieda:  25 7 24 

Spolu: 179 89 170 
 

5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU  
 

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné  17 

3-ročné  31 

4-ročné  6 

5-ročné 1 

6-ročné 1 



Odložená šk. dochádzka - 

  

Spolu: 56 
 

 

 

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 15 2 2 

Muži 1 - - 

Spolu (kontrolný súčet): 16 2 2 

Kvalifikovanosť v %: 87,50 %                  12,5 % X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 4 1 1 

do 40 rokov 8 1 1 

do 50 rokov 2   

do 60 rokov 2   

dôchodcovia 0   

Spolu (veková štruktúra): 16 2 2 

 

7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 11 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 12 

Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 1 

do 50 rokov 1 

do 60 rokov 8 

Dôchodcovia 1 + 1 ( 62 rokov) 

Spolu (veková štruktúra): 12 
 

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné  3 
 
 

Špecializačné  
 

 

Aktualizačné 
 

4 

Práca v digitálnom svete 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 

príprava na rozvoj čitateľských zručností 



 
 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie:  

 TV – Turiec 

 Regionálny týždenník MY 

 Fotogaléria triednych a celoškolských akcií na webovom sídle materskej školy 

 

školský časopis:  

Internetový časopis v rámci web stránky  www astodolačik.sk 

 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  
 Otvorené hodiny pre rodičovskú verejnosť 

 Otvorené hodiny pre pedagógov  v rámci SPV v okrese Martin  

 Prezentácia školy pre pedagógov z regiónu Orava 

 Interaktívne stretnutia s obyvateľmi Domu sociálnej starostlivosti- Domček  

 Športové a výtvarné súťaže okresného charakteru  

 

- spolupráca školy s rodičmi: 

 Pravidelné zasadnutia výboru RZ 

 Deň rodiny a školy 

 Spoločné tvorivé dielne : jeseň / Vianoce / enviro- dielne 

 Spoločné celoškolské akcie : Deň bez áut / Športové popoludnie (2x) –Deň lopty   

Cykloturistická vychádzka /Deň zdravej výživy /Zamykanie záhrady / Šarkaniády / 

Verejné čítanie - Andersenove popoludnie / Karneval/  Rozprávková noc 

predškolákov /  / Oslava s rodinou  (2x) /  Oslava dňa detí  

 Besiedky   

 Zasadnutia rady školy 4x 

 Celoškolské konzultačné dni  

 Celoškolské otvorené hodiny   

 Detské centrum   2x mesačne  

 Spoločné kolektívne posedenie / Vianočné / Deň učiteľov / Ukončenie školského roka 

 

 

- iné aktivity:  

 Opätovné obhájenie  titulu ZELENÁ  ŠKOLA – Voda  

 Opätovné obhájenie titulu  Škola priateľská k deťom / UNICEF   

3 

 

Prípravné atestačné 1 
Edukačná príprava k 1.atestácii 

 

Kvalifikačné  
1 

2 
Ukončenie atestačného vzdelávania – vykonanie I. atestačnej skúšky 

Maturitné štúdium predškolskej pedagogiky 

Iné  
3  

 

1 

Odborná konferencia Kolovrátok – aplikovanie regionálnej výchovy do 

vzdelávacej činnosti 

Odborná medzinárodná konferencia  Hlava , ramená, kolená , palce 

 



 divadelné predstavenia kolektívu deťom- 10 divadelných predstavení so zameraním na 

plnenie úloh ŠVP 

 Deň Mesta Martin 

 Dni detských práv / olympiáda 

 lyžiarsky/ plavecký kurz 

 nadštandardné aktivity : Angličtina / Lego / Literárny klub / Tvorivá dramatika / 

Folklórny krúžok/ Športový oddiel / Tvorivý experiment / 

 spolupráca ZSUŠ – výtvarný a hudobný odbor /  

 Škola v prírode / Turčianske  Teplice (18 detí) 

 

 

 

 

 

 

10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 

/ 

Grant 

Názov 

projektu / 

grantu 

Stručná char. 

projektu / grantu 

Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 

začiatku 

realizácie 

pr. 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

pr. 

Celkový 

rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 

Martin 

M
es

to
 M

a
rt

in
 

Športové 

týždne v 

MŠ 

Námetové 

športové aktivity 

Akceptované máj október 660,00€  300,00 € 

Jarné 

príbehy 

Národné tradície Akceptované marec marec/apríl 571,20€ 171,20€ 400,00€ 

Eko – 

mesiac 

v materskej 

škole  

Aktivizovanie 

základov 

environmentálneho 

vedomia 

Akceptované apríl  máj 940,70€ 440,70€ 500,00€ 
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11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Zistenia: 

 

V školskom roku 2017-2018 nebola v materskej škole ŠŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy 

 

B) športoviská/školský dvor 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

Kapacita 

školy: 

173 Skutočný počet 

detí: 
179 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 1  

 Triedy 8  

Z
 t

o
h

o
 Herne 8  

Spálne 4+4 4 kumulované s 

herňou 

Šatne                                           (Áno/Nie) 8  

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) Áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) Áno  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) Áno  

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 10  

Dataprojektory                             (ks) 1  

Interaktívne tabule                       (ks) 6  

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  68 m2 koberec áno   

Ihrisko      

Iné (uviesť)     



- definícia cieľa pre školský rok 2018/2019 (jednoznačný, merateľný, realistický, 

realizovateľný a terminovaný): 

 

1. Kontrola efektivity výchovno – vzdelávacej činnosti  

 monitoring  kvality výchovno –  vzdelávacej činnosti prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti s objektívnou spätnou väzbou v rámci pohospitačných rozborov 

 monitoring vzdelávacích výsledkov detí  predškolských tried  v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach – vyhodnotenie výsledkov testov v rámci IMS  

        XI/18 , II/19, V/19 

 uplatnene diagnostického nástroja evalvácie detí pri posudzovaní ich napredovania  

v oblasti rozvíjania tvorivého potenciálu – Figurálny test tvorivosti -  predškolské  

triedy   XII/18,  IV/19 

 

2. Sebahodnotiace procesy školy podporujúce rozvoj školy 

 využitie  výstupných  materiálov národného projektu „ Externe hodnotenie  kvality 

školy podporujúce  sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ pri realizácii 

sebahodnotiacich procesov školy 

 Vypracovanie  diagnostického  nástroja evalvácie účinnosti vyučovacích postupov 

učiteľov     XII/18  , V/19  

 analyzovanie a vyhodnocovanie úspešnosti plnenia vymedzených cieľov, zámerov 

a stratégii v ŠkVP – korekcia vlastnej činnosti a vnútornej motivácie pre ďalší rozvoj 

školy – mesačne  

 

3. Rozvíjanie zložiek prírodovednej gramotnosti so zameraním  na pokračovanie projektu 

Zelená škola  na tému : DOPRAVA A OVZDUŠIE 

 formou experimentov a bádateľských aktivít približovať problematiku  znečisťovania 

ovzdušia 

 realizácia dlhodobých  praktických vzdelávacích aktivít s pozitívnym dopadom  na 

životné prostredie 

 

- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2017/ 2018: 

 

1. Vytvárať a rozvíjať u detí  cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia 

a kultúrneho dedičstva našich predkov  

Realizácia: 

V tematických oblastiach : 

1.Môj rodný kraj – námetové aktivity „ Príbehy náručia môjho mesta“  XI /17 

2.Moja rodná vlasť( historické a kultúrne pamätihodnosti, geografické zvláštnosti, flóra 

a fauna..) – námetové aktivity Atlas rodnej vlasti III/18 , Cesta okolo sveta- rodná vlasť VI/18 

3.Tradičná ľudová kultúra ( ľudové piesne, tance, tradičné ľudovoumelecké remeslá, tradičné 

jedlá, regionálne zvyky a obyčaje...) – námetové aktivity –Kuchyňa starej matere X /17, 

Vianočné zvyky a tradície XII/17, Jarná brána IV/18, Letný slnovrat VI/18 

2. Rozvíjať interkultúrne kompetencie detí, ich všeobecnú otvorenosť, tolerantnosť a 

pozitívne vnímanie voči  príslušníkom rôznych kultúr. 

Tematické oblasti: 

1. Poznávanie iných kultúr a ich odlišných  sociokultúrnych  špecifík  (odlišné zvyky, rituály, 

tradície, inštitúcie...) 

2. Akceptácia príslušníkov iných kultúr ako plnohodnotných členov spoločnosti ( princíp 

vzájomnosti, spolupráce, normy správania, všeobecne platné hodnoty...) 

Realizácia : 



Napĺňanie programu UNICEF – implementácia do ŠkVP / komunitné kruhy 

Obhájenie titulu Škola priateľská k deťom 

 

3.Implementáciou tém  rozvoja finančnej gramotnosti do ŠkVP rozvíjať na elementárnej 

úrovni  správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti. 

Realizácia : 

a)v rámci voľnočasových aktivít, ranných hier či diskusných kruhov rozvíjané  témy : 

 trvalé  životné  hodnoty či životné  potrieby a ich vzťahy k  financiám ako prostriedku 

ich zabezpečenia.   

 postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb.   

 pochopenie  vzťahu  ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a 

chudobou   

 zhodnotenie  svojej vlastnej skúsenosti s prácami v domácnosti.  

 rozlišovanie na príkladoch,  čo znamená byť bohatý alebo chudobný.   

b)v rámci IMS   prezentácia podporného metodického materiálu Rozvoj finančnej gramotnosti 

v predprimárnom vzdelávaní           

c) v rámci IMS  zrealizovaná otvorená hodina pedagogických zamestnancov školy : 

Rozvíjanie kompetencií funkčnej finančnej gramotnosti         

 

 

 

 

 

 

 

14. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 
Kvalitný mladý tvorivý kolektív Nedostatočný záujem rodičov o život  školy 

Materiálno – technické vybavenie  
Opakované úspešné zapojenie školy do 

medzinárodných projektov ( Zelená škola / Škola 

priateľská k deťom ) 

 

Prezentácia školy – otvorené hodiny pre pedagógov  

iných materských škôl región Martin / Orava 
 

Spracovanie iŠkVP  
Pozitívna sociálno – emočná klíma na pracovisku  
Kreativita zamestnancov  
Dobudovanie školského dvora – bezpečné dopadové 

plochy 
 

Príležitosti: Riziká: 
Rozšírenie ponuky VVČ Nepriaznivý demografický vývoj 

Možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov Otváranie súkromných a cirkevných materských škôl- 

odliv detí 

  

  

  

  

  

  



 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 Stimulácia hodnotiacich a sebahodnotiacich schopností dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému 

pokroku 

 vzdelávanie v rámci IMS + prezentácia metodického materiálu 

 zahrnuté v Pláne kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2018-2019 

  otvorená hodina  pre pedagógov materskej školy zástupcom IMS                               

 

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Organizácia VVČ  je charakteristická  flexibilitou striedania spontánnych a riadených aktivít, 

pevne stanoveným časom pre zabezpečenie  životosprávy, priestorom pre individuálne 

potreby a záujmy detí. Priestorové usporiadanie je vhodne členené, spĺňa estetické, 

emocionálne aj zdravotné požiadavky. Vytvorená je pozitívna klíma bezpečia a dôvery, 

zaužívané sú techniky  napomáhajúce objasňovať činnosti, postoje a hodnoty iných. Deti sú 

vedené k sebahodnoteniu a k sebadôvere. 

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2017/2018: 

 

Názov krúžku Počet žiakov 

Vedúci krúžku 

(meno 

a priezvisko) 

Hravá angličtina 44 Bc. Kalmanová 

p.uč. Braban 

Lego 16 p.uč. Janíková 

Folklórny súbor 17 Ing. Oswald 

Rusnáková / 

Dagmar Mažáriová 

Tvorivý experiment 10 p.uč.Košťálová 

p.uč. Vaňková 

Športový oddiel  16 Ing. Jaroslav 

Rakovan 

 

- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží: 

  
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

regionálne kolo 

Martinské olympijské hviezdičky Družstvo 1. miesto 

Martinské olympijské hviezdičke Karolína Kucháriková III. miesto 

Trojboj Turany Karolína Kucháriková II. miesto 

Trojboj  Turany družstvo  III. miesto 

 Bavme deti pohybom  MHK družstvo  I. miesto 

 MCORŠ 2018  -beh Lipták Tomáš 1. miesto 

  Kucháriková Karolína  1. miesto 

                                                                             

                                                                                                            Mgr. Helena Krnová 

Dátum :   27.8.2018                                                                    riaditeľka materskej školy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


