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Stanovisko zriaďovateľa:  

 
                                                          Uznesenie č. 66    zo dňa 26.10.2018 

 
a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2017/18. 

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

  
Uznesenie č. 67   zo dňa 26.10.2018 

 

b)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje 

Správuo výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

                                                                                       Činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2017/18 

 

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

   za zriaďovateľa 

  



 

 

a/ základné identifikačné údaje o materskej škole: 

Názov školy: Materská škola 

Adresa: Priepasné 115, 906 15 

Zriaďovateľ školy: Obec Priepasné 

Riaditeľka školy: Valihorová Jana 

Kontakt MŠ: tel. : 0917870527, skolka@priepasne.sk 

 

Rada školy:  výbor tvorí 5 členov: Mgr.LenkaMlčúchová, 

                                                         Anna Švrčková, 

Bc.Natália Kŕčová 

Jana Malečková, 

                 Alena Gréková. 

 

Rada rodičovského združenia: predseda – Jana Stančíková 

            pokladník- IvanaMládeková 

 

 

b/ počet detí v predškolskom zariadení v školskom roku 2017/18 

V školskom roku 2017/18  materskú školu navštevovalo 15 detí,  

z toho 5 dievčat, 10 chlapcov.  

 

 

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ: 

Zaškolené a pripravené na vstup do ZŠ je 1 dieťa, 

 ktoré je zapísané do ZŠ Košariská. 

 

d/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku : 2018/19 

Pre školský rok 2018/19  je do MŠ Priepasné zapísaných 15 detí vo veku: 

 

 1 dieťa   2 -ročné 

 2 deti    3- ročné 

 4 deti    4-ročné 

 5 detí    5-ročných 

 3 deti    6- ročné. 

 

 

e/ počet zamestnancov: 

2 pedagogickí  zamestnaci 

- Valihorová Jana – riaditeľka MŠ 

- Malečková Jana- učiteľka MŠ na 7 hodín, 1 hod. činnosť vedúcej ŠJ 

 

 

1 prevádzkový zamestnanec: 

- Gréková Alena- kuchárka ŠJ na ¾ úväzok/ 6 hodín/, upratovačka MŠ / 1 hod./ 
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f/ ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Valihorová Jana – riaditeľka MŠ absolvovala dňa 13.11.2017 poradu pre riaditeľov 

v Trenčíne. 

 

g/ údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti: 

 

- ŠVP „ Cesta za poznaním priamo pod lesom“ pre MŠ Priepasné 

- Projekt: “Zdravý úsmev“, 6x za školský rok 

/27.9.2017,24.10.2017,5.12.2017,13.2.2018,25.4.2018,7.6.2018/ 

- Projekt: „ Adamko hravo-zdravo“ 

- Projekt: „ Školské ovocie“ 

- Projekt : „ Školské mlieko 

- Výučba anglického jazyka deti predškolského veku 

- Plnenie úloh z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2017/18 

- 21.9.2017– bábkové divadlo Slniečko v MŠ pre deti s názvom „Malí huncúti“ 

- 6.10.2017- vystúpenie detí v kultúrnom dome Priepasné pri príležitosti „Úcty starším“, 

rozdávanie  vlastnoručne zhotovených darčekov pre babičky a deduškov 

- 18.10.2017-exkurzia detí do kuchyne ŠJ, teta kuchárka predviedla názornou ukážkou 

deťom, ako sa varí polievka pri príležitosti svetového dňa výživy a témy týždňa 

- 20.10.2017- exkurzia detí na Gazdovskom dvore na Turej lúke, edukačná aktivita 

„Praďte, praďte pradulienky“ 

- 8.11.2017-pri príležitosti dňa zdravej výživy deti pripravovali ovocný šalát 

- 9.11.2017-„ šarkaniáda“  na lúke 

- 3.12.2017- vystúpenie detí sprogramom v KD Priepasné k privítaniu „Mikuláša“ 

- 11.12.2017-pečenie medovníčkov s mamičkami, zhotovovanie balíčkov na vianočné 

trhy  

- 19.12.2017 – „Deň Ježiška“, príprava detského vianočného punču a čakanie na 

darčeky od Ježiška 

- 22.12.2017-vianočné disco-tancedetí podľa hudby 

- 7.2.2018-názorná ukážka krajčírky, deti pozorovali šitie vrecúška na liečivé bylinky 

a samostatne si naplnili a zhotovili vrecúško s voňavou levanduľou , 

deti si pripomenuli zvyky starých remesiel 

- 12.3.2018- hudobný koncert pre deti v MŠ  s názvom „Viktor muzikant“ 

- 30.4.2018-deti sa cez pobyt vonku zúčastnili zdobenia mája pri obecnom úrade 

Priepasné 

- 7.5.2018-vystúpenie detí s programom v kultúrnom dome Priepasné pri príležitosti 

„Dňa matiek“, zhotovenie darčekov pre mamičky 

- 11.5.2018-piknik v prírode spojený s pohybovými hrami na lúke, deti si pochutnali na 

chutnom ovocí 

- 21.5.2018 –doobedný výlet mikrobusom na Starú Myjavu k priehrade do zábavného 

detského parku a turistika do okolia 

- 1.6.2018- oslava MDD a karneval detí v MŠ 

- 5.6.2018- fotenie detí ku koncu školského roka 

- 6.6.2018-družobný výlet na Košariská do MŠ, deti tam sledovali divadlo Žužu 

s názvom „O zdravej strave: 

 

 



 

- 8.6.2018- dopoludnie detí na bicykloch na školskom dvore na tému „Bezpečne na 

cestách“ 

- 15.6.2018- doobedná turistika s deťmi cez lokality  na Dlhý vŕšok, Batíková spojená 

s opekačkou. 

- 29.6.2018 -rozlúčka s predškolákmi v telocvični a vystúpenie detí s nacvičeným   

          programom pre rodičov a hostí, odovzdávanie osvedčenia o absolvovaní  

predprimárneho  vzdelávania 

 

 

h/ priestorové a materiálne podmienky: 

MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú starostlivosť. 

Priestorové podmienky sú pre kapacitu 15 detí.  

 

i/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

 Školu finančne zabezpečuje Obec Priepasné 

 Rodičia detí, alebo osoby, ktoré majú voči deťom vyživovaciu povinnosť ,mesačne 

hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 8,50 € na dieťa. 

 Rodičovské združenie sponzorskými príspevkami zabezpečuje akcie pre deti 

 

 

     n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

           príslušný   školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v 

súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi 

výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v 

koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných 

zástupcov a pedagogických zamestnancov a s vlastným zameraním školy. 

 Akceptovať odporúčané pokyny MŠ SR v zmysle POP MŠ SR na príslušné školské 

roky. 

 

 Predprimárne vzdelávanie smerovať k dosiahnutiu  optimálnej  

perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej úrovne detí ako základ 

pripravenosti na primárne vzdelávanie a život v spoločnosti. 

 

 Realizovať humanizáciu a demokratizáciu edukácie v súlade s Dohovorom o právach 

dieťaťa. Akceptovať jedinečnosť dieťaťa, diagnostikovať jeho silné stránky - využívať 

ich na napredovanie dieťaťa, pomôcť  dieťaťu začleniť sa do skupiny. 

 

 Realizovať výchovu k zdravému životnému štýlu. 

 

 Uplatňovať inovačné formy a metódy 

 

 Včasnou a kvalitnou diagnostikou detí vytvoriť podmienky na rozvoj  individuality 

dieťaťa. 

 



 

 Otvorením školy rodičom  akceptovať a nadväzovať na  rodinnú výchovu. 

 

 Zabezpečovať kvalitné personálne, priestorové a materiálne podmienky pre deti. 

 

 

 Pokračovať  v  tradičnej profilácii školy, zachovávať tradície v obci Priepasné 

 

 Úzko spolupracovať so zriaďovateľom MŠ, s rodičovským združením, radou školy, 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Myjave, 

s logopédom 

 

 Zvýšenú pozornosť venovať príprave detí na zápis do 1. ročníka ZŠ 

 

 Využívať inovačné edukačné stratégie , ktoré prepájajú učenie so životom detí.     

 

 Uplatňovať inovačné formy a metódy 

  

 Environmentálnu výchovu  integrovať do každodennej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 Včasnou a kvalitnou diagnostikou detí vytvoriť podmienky na rozvoj individuality 

dieťaťa.  

 

 Zúčastňovať sa na kultúrno – spoločenskom živote v obci. 

 

 Primeranou formou a na primeranej odbornej úrovni poskytovať rodičom ucelené 

informácie o dieťati.  

 

Myslím, že dané ciele sme úspešne splnili v spolupráci s pedagogickým kolektívom 

MŠ, s rodičmi a organizáciou rodičovského združenia ,so zriaďovateľom i s ostatnými 

organizáciami, sponzorskými darcami a priateľmi materskej školy. Tieto  

všetky ciele budeme aj naďalej prehlbovať a pokračovať v ich plnení i v školskom 

roku 2018/19. 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

(§ 2 ods. 1 písm. k)  

V školskom roku 2017/18  nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 

 

 

 

 

 



 

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 

písm. o).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky 

školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká. 

Silné stránky: 

 kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov 

  dobrá spolupráca kolektívu 

 kompletná modernizácia priestorov, rekonštrukcia, revitalizácia nábytku, doplnkov, 

radiátorov v materskej škole 

 plynové kúrenie v priestoroch MŠ a ŠJ 

 výborná  spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy a rodičovským združením 

 ochotní sponzorskí darcovia pre materskú školu 

 spolupráca s CPPP a P v Myjave, logopédom, dentálnou hygieničkou, ZŠ na 

Košariskách 

 propagácia MŠ prostredníctvom sociálnej siete Facebook a webovej stránky Obce 

Priepasné 

 využívanie blízkosti prírodného prostredia, lesa, polí, pasienkov na edukačné činnosti 

rozvíjajúce hrubú motoriku detí spojenú s rozvíjaním environmentálneho cítenia 

 uplatňovanie zážitkového učenia prostredníctvom exkurzii , výletov ,vychádzok na 

pobyte vonku 

 dôraz na vekové a individuálne osobitosti detí 

 aktivity materskej školy a jej prezentácia 

 rodinná atmosféra výchovno-vzdelávacej činnosti, klíma školy 

 priestranný areál školského dvora 

 

Slabé stránky: 

 zastaralé, nedostatočné vybavenie detského ihriska na školskom dvore 

 nedostatok financií  na  revitalizovanie a vybavenie školského dvora 

 

Príležitosti: 

 kariérny rast a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov formou vzdelávacích 

aktivít a štúdií v rámci celoživotného vzdelávania  

 využívanie možnosti prípravy a realizácie nových projektov z prostriedkov EÚ 
Riziká: 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 zmena legislatívy 
 

 

 

p/ koncepčný zámer rozvoja školy 



Realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre 

predprimárne vzdelávanie v MŠ schváleného MŠVVaŠ SR 6.júla 2016 pod číslom 2016-

17780/27322:1-10A0. 

 Akceptovať odporúčané pokyny MŠ SR v zmysle POP MŠ SR na príslušné školské 

roky. 

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ realizovať formou hier.Uplatnovať integráciu 

vzdelávacích oblastí. 

 

 

 Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na 

správny úchop písacieho  a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu 

a správnu polohu tela počas činnosti. 

 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať 

experimenty. 

 

 

 Využívať digitálne technológie ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí 

s dôsledným rešpektovaním vývinových osobností predškolského veku. 

 

 Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej 

a jazykovej gramotnosti, t.j. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh 

a prediktabilným textom, písanie denníkov. 

 

 

 Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti 

využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní. 

 

 V MŠ u detí prehlbovať a upevňovať chápanie rozličných kategórií detských práv. 

 

 

 Využívať vo výchovno-vzdelávacom procese edukačné materiály: „Každý iný-všetci 

rovní“/ www.icm.sk/ 

 

 Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi 

pracoviskami štátnej ochrany prírody, neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto 

oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej 

environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy 

a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icm.sk/


 Aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu 

a zdravý životný štýl. 

 

 Vytvárať a rozvíjať cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia 

a kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

 

 Pokračovať  v  tradičnej profilácii školy, zachovávať tradície v obci Priepasné 

 

 Úzko spolupracovať so zriaďovateľom MŠ, s rodičovským združením, radou školy, 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Myjave, 

s logopédom 

 

 

 Zvýšenú pozornosť venovať príprave detí na zápis do 1. ročníka ZŠ 

 

 Zúčastňovať sa na kultúrno – spoločenskom živote v obci. 

 

 

 Primeranou formou a na primeranej odbornej úrovni poskytovať rodičom ucelené 

informácie o dieťati.  

 

 

 Koncepčný zámer  smeruje k zdokonaleniu edukačného procesu. Je to 

otvorený materiál, ktorý môže byť dopĺňaný na základe  zmien v legislatíve 

i potrieb zriaďovateľa či školy.  
 

 

 

 Priepasnom dňa 25.8.2018 .............................................. 

   riaditeľka MŠ 

  Valihorová Jana 

 

 


