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S P R Á V A

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Ku škôlke 196/11, Žilina

za školský rok 2016/2017

Predkladá:
Mgr. Denisa Kurňavová
        riaditeľka MŠ

    Prerokované v pedagogickej rade MŠ
                 dňa  12 .  10. 2017

                                                                     Vyjadrenie rady školy:
     Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                 Odboru školstva a mládeže mesta Žilina

                  s c h v á l i ť
                 Správu o výsledkoch a podmienkach
                 výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ,

                   Ku škôlke 196/11, Žilina za školský rok 2016/2017

                 Ing. Katarína Heiserová: .....................................................
                                                                     predseda Rady školy pri MŠ, Ku škôlke 196/11, Žilina

                                                                       
                                                                  

                        Stanovisko zriaďovateľa:
     Odbor školstva a mládeže mesta Žilina

                 s c h v a ľ u j e
                 Správu o výsledkoch a podmienkach
                 výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Ku škôlke 196/11, Žilina
                za školský rok 2016/2017

................................................................................
                   za zriaďovateľa
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Východiská a podklady

Správa je vypracovaná v zmysle :

 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

 Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z . 

 Koncepcia materskej školy na roky 20016 – 2021. 

 Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ na školský rok 2016/2017. 

 Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2015/2016

 Informácie o činnosti Rady školy

 Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 Školský vzdelávací program 
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SPRÁVA  OBSAHUJE

1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov:            Materská škola

Adresa:           Ku škôlke 196/11, 010 03  Žilina – Zádubnie

Kontakt:          041/ 557 58 40, 0911 170 042

Email:              zadubniems@gmail.com

Web:                www.mszadubnie.zilina.sk

Zriaďovateľ: Mesto Žilina

Sídlo: Radničná 1, 010 01  Žilina

Zastúpené: Ing. Igor Choma – primátor mesta

2. Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy

 Rada školy

 Pedagogická rada

 Metodické združenie

2.1  Činnosť rady školy

Rada školy pri MŠ, Ku škôlke 196/11, 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 dňa 18. 9. 2013,  ktorej funkčné obdobie na štyri roky sa skonči 

dňa  17. 9. 2017.

Členovia rady školy:

P. č. Meno a priezvisko Zvolený za Funkcia
1. Ing. Katarína Heiserová rodič predseda
2. Ing. Pavol  Majer Rodič člen
3. Katarína Luptáková Rodič člen
4. Veronika Holazová pedagogický zamestnanec člen
5. Marta Sýkorová nepedagogický zamestnanec člen
6. Ing. Ján Pažický poslanec mest. zastupiteľstva hosť

mailto:zadubniems@gmail.com
http://www.mszadubnie.zilina.sk/
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017:

Od septembra 2016 došlo v zložení RŠ k zmene. Na prvom Rodičovskom združení boli rodičmi 

zvolení p. Ing. Pavol Majer a p. Katarína Luptáková za členov rady školy. Na prvom  zasadnutí 

bola za predsedníčku RŠ zvolená Ing. Katarína Heiserová a za pedagogických zamestnancov 

bola zvolená Veronika Holazová. 

Na zasadnutia bola pravidelne pozývaná riaditeľka školy, ktorá členov rady školy priebežne 

informovala o strategických cieľoch a plánoch ďalšieho rozvoja školy, ako aj hlavných úlohách 

a činnostiach v spolupráci s rodičmi. Riaditeľka školy oboznámila  radu školy s inovovaným 

školským vzdelávacim programom  pre predprimárne vzdelávanie, správou  o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016.

V decembri 2016 členovia rady riešili sťažnosti od rodičov  na ŠJ pri MŠ Zástranie. Na stretnutí, 

ktoré sa konalo v MŠ Zástranie  riešili možnosti lepšej spolupráce a náprave chýb.  Nakoľko sa 

strava nezlepšila rodičia trvali v januári 2017 na stretnutí s OŠaM s vedou ŠJ p. Vavrovou. Na 

stretnutí sa vyjasnili všetky nedostatky zo strany ŠJ pri MŠ Zástranie, navrhla sa nová kuchárka 

pre ŠJ pri MŠ Zástranie  a určili sa nové spoločné podmienky komunikácie medzi ŠJ pri MŠ 

Zástranie a MŠ Zádubnie. 

Členovia rady školy boli nápomocní pri organizovaní Vianočnej burzy, brigád, priebežne boli 

informovaní o využití a čerpaní financií z dobrovoľných rodičovských príspevkov, ako aj 

čerpaní financií získaných z 2 % daní.  

2.2  Činnosť pedagogickej rady

Pedagogickú radu tvorili 4 kmeňoví pedagogickí zamestnanci, ktorý zasadali na pedagogickú 

radu  podľa vopred stanoveného plánu. 

PR schvaľovala:

 Ročný plán práce materskej školy na školský rok 2016/2017

 Školský poriadok 

PR sa vyjadrovala:

 K výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti

 K plneniu školského vzdelávacieho programu

 K školským projektom a plánu práce školy

 K podmienkam prijímania detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

PR rozhodovala:

 O zásadných otázkach výchovy a vzdelávania
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2.3  Činnosť metodického združenia

Vedúca MZ: Veronika Holazová

Členovia: všetci pedagogickí zamestnanci

Metodické združenie zasadalo v školskom roku 2016/2017 4-krát. Svojou činnosťou:

 zvyšovalo úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

 vyjadrovalo sa k špecifickým otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu

 poskytovalo priestor na výmenu pedagogických skúseností

 poskytovalo priestor na tímové riešenie pedagogických problémov

 vyjadrovalo sa k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý je v MŠ účinný 

od 9. 2016

3. Údaje o počte detí 
Materská škola, Ku škôlke 196/11, Žilina je dvojtriedka, ktorú v školskom roku 2016/2017 

navštevovalo 37 detí. 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017
Vek Počet

Tried
Počet
detí

Z toho 
integ.

Počet
Tried

Počet
detí

Z toho
integ.

2,5-ročné 1 0 0 0

3-ročné 12 0 13 0

4-ročné

1

8 0

1

8 0

5-ročné 10 0 11 0

6-ročné

1

5 1

1

5 0

Spolu 2 36 1 2 37 0
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