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Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy pri MŠ, Hviezdoslavova 2, Ladce  odporúča zriaďovateľovi Obci Ladce schváliť – 
neschváliť „Správu o výsledkoch a   podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, 
Hviezdoslavova 2, Ladce, za školský rok 2017/2018“. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ............................................................... 
  Ing. Zuzana Malovcová Seidl 
                                                                                                   za predsedu Rady školy pri MŠ  
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Ladce schvaľuje – neschvaľuje „Správu o výsledkoch a   podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ, Hviezdoslavova 2, Ladce za školský rok 2017/2018“. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ........................................................... 
                                                                                                               za zriaďovateľa 
  
 
 
 



 
 

Materská škola , Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce 
 

 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 
 
a) Základné identifikačné údaje o škole 
1. názov školy: Materská škola  
2. adresa školy: Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce 
3. telefónne číslo školy: 0911342204, 0948353312 
4.internetová adresa školy: msladce01863@gmail.com 
5. zriaďovateľ školy: Obec Ladce 
6. mená vedúcich pracovníkov školy s určením ich funkcie:  

• Alena Hudáková – riaditeľ školy 

• Renáta Mikušková– vedúca  ŠJ 
7. údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
Rada školy pracovala pod vedením p. Petra Kučeru v tomto zložení: 

• Alena Svádová       za pedagogických zamestnancov  

• Mgr. Gabriela Zahradníková     za pedagogických zamestnancov 

• Renáta Mikušková       za nepedagogických 

• Ing. Zuzana Malovcová Seidl     za rodičov 

• Ing. Radovan Zahradník             za rodičov 

• Ing. Peter Bračík       za zriaďovateľa-  poslanec, delegovaný OcÚ 

• Dominik Koštialik       za zriaďovateľa- poslanec, delegovaný OcÚ 

• Gabriela Melicherová                 za zriaďovateľa- poslanec, delegovaná OcÚ 
 

 
 Výbor ZRŠ pracoval s 7 členmi pod vedením Ing. Zuzany Malovcovej Seidl  v tomto zložení: 

• Ing. Jana Hučková   podpredseda 

• Alena Kukučková                     pokladník   

• PharmDr.Daniela Kawuloková         člen 

• Ľubica Kolníková   člen 

• Martina Mrážiková              člen 

• Ivana Klobučníková   člen 
 
 
Metodické združenie pracovalo pod vedením Andrei Kotrasovej,  s aktívnou  účasťou všetkých 
pedagógov školy. 

 
Tieto poradné orgány sa schádzali podľa potreby. 



 
 

b) Údaje o počte detí v školskom zariadení 
 MŠ navštevovalo 106 detí, z toho 30 predškolákov, 10 detí  s odloženou školskou 
dochádzkou a 1 dieťa bolo  integrované. 
 

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 
pedagogických  zamestnancov 

� 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, z toho 1  začínajúci pedagogický 
zamestnanec,  ktorý absolvoval prípravné adaptačné vzdelávanie pod vedením 
pedagogického zamestnanca podľa platnej legislatívy  

� 2 pedagogickí zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie, 8 stredoškolské 
� 2 pedagogickí zamestnanci majú 1. atestáciu 
� 7 prevádzkových zamestnancov 

 

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
� 8 pedagogickí zamestnanci  absolvovali  vzdelávanie podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania s vykonaním záverečnej skúšky 
� 1 pedagogický zamestnanec úspešne ukončil 1. atestáciu a 1 ped. zamestnanec obhájil 1. 

atestačnú písomnú prácu a ústnu skúšku vykoná v šk. roku 2018/2019 

 
 

       e) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Slávnostné otvorenie školského roka 

Sokoliari v MŠ 
Dopravná výchova pre deti MŠ - ukážky z RÚNZ 
Upravme si školský dvor 
Recitujeme malým deťom – uvítanie do života na OcÚ Ladce 
Ochutnávka nátierok  pre rodičov – na RZ 
Zemiačky z našej kuchyne 
Tvoríme z tekvičiek 
Starostlivosť o vtáky v zime 
Vianočné pozdravy 
Rozsvieťme si vianočný stromček 
Výzdoba adventného venca 
Vianočná besiedka 
Ovocný týždeň v našej MŠ 
Zimná olympiáda- chôdza v stope, stavanie snehuliakov, sánkovanie 
Bylinkové čaje pre naše zdravie 
Príroda spí – beseda s lesníkom na tému ako sa prikrmujú zvieratká v zime 
Medzitriedna súťaž v recitácii - medzinárodný deň mater. jazyka (UNESCO) 
Návšteva knižnice  



 
 

 

      f) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
• „Školské ovocie“ 

• „Školské mlieko“ 

•  „Recyklohry“ –   zber nefunkčných drobných elektrospotrebičov a tonerov 
 

 

g) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
          Materská škola má 5 tried.. Deti sú v triedach zaradené podľa veku a na jednej triede je 
vytvorená heterogénna trieda od 4 do 6 rokov. 
Každé poschodie v MŠ má samostatnú herňu, miestnosť pre oddych, šatňu, umyváreň 
a samostatné WC. V miestnosti na oddych sú ležadlá rozložené stabilne, skladajú sa na konci 
týždňa. 
Šatne sú vybavené lavičkami a skrinkou pre každé dieťa. 
Herne sú vybavené školským nábytkom, zohľadňujúcim vek detí. V umyvárňach sa nachádzajú 4 
umývadlá, oddelené 4 detské WC. 
 
   

 h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
 V rámci  hmotného zabezpečenia  a zvyšovania štandardu našej školy  bola zabezpečená: 

• rekonštrukcia vstupu do hospodárskeho pavilónu v exteriéri školy 

• výmena časti oplotenia MŠ  

• oprava preliezačiek   na školskom dvore 

Zápis hravo zvládnem- návšteva ZŠ 
Fašiangový karneval 
Ukážka požiarneho zboru 
Spievajme si spolu 
Svetový deň vody 
Veľkonočné pozdravy 
Bezpečnosť a doprava 
Turistická vychádzka do lesa – mesiac lesov 
Jarná úprava dvora- Deň zeme 
Stavanie mája 
Besiedka ku dňu matiek 
Plavecký výcvik 
Letná olympiáda 

Škola v prírode 

MDD – oslavy 
Rozlúčka predškolákov 
Čarovná noc v MŠ 
Zdravý úsmev - dentálna hygiena 
Krúžok anglický- 4. a 5.  trieda 
Kultúrne podujatie pre deti v MŠ 



• namaľovanie lavičiek na školskom dvore 

• odborná úprava  zelene, ostrihanie drvín a orezanie stromov záhradníkom 

• začala rekonštrukcia telocvične z bývalej kočikárne 
 

 

ch) Koncepčný  zámer rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie 
jeho plnenia 
           Materská škola Ladce, Hviezdoslavova 2, vo svojej výchovno-vzdelávacej práci vychádza 
zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ISCED 
0, ktorý ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho 
predprimárneho vzdelávania v materských školách a Školského vzdelávacieho programu POĎ 
SO MNOU SPOZNÁVAŤ SVET, ktorý sa priebežne inovuje a aktualizuje v súlade s platnou 
legislatívou. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, 
senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti detí predškolského 
veku na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná 
jedinečnosti dieťaťa, aktívnemu učeniu a začleňovaniu do skupiny a kolektívu aj prostredníctvom 
nových metód a foriem edukačnej práce. 
          V šk. roku 2017/2018 sme  vychádzali z požiadavky MŠ SR v zmysle  rozvoja 
predčitateľskej gramotnosti už na úrovni materskej školy uplatňovaním špecifických metód.  
Aktivizujúcimi metódami sme rozvíjali u detí schopnosť počúvať aktívne a s porozumením. 
Spoločným čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom sme vytvárali pozitívny 
postoj detí  k slovenskému jazyku a k literatúre a aktívnym zapájaním sa do aktivít 
organizovaných školou sme rozvíjali u detí  prirodzený záujem o knihy a literatúru. Zamerali 
sme sa na rozvoj aktívnej slovnej zásoby prostredníctvom metód tvorivej dramatiky a tiež 
vytváraním komunikačne a literárne podnetného prostredia s využitím kvalitných literárnych 
zdrojov, ktoré sú trvalou súčasťou detskej a pedagogickej knižnice našej školy. 

 V rámci environmentálnej výchovy sme viedli deti  k uvedomelej spotrebe zdrojov a  
k utváraniu  povedomia o separácii odpadov vrátane  elektroodpadu. Našim cieľom bolo 
vytváranie  správnych postojov k životnému prostrediu u detí prostredníctvom tvorivých aktivít, 
divadelných predstavení, riešením úloh v pracovných zošitoch a zapojením sa do projektu 
Recyklohry. Podporili sme záujem žiakov ZŠ spolupracovať s našou MŠ pri organizovaní hier 
s environmentálnym zameraním v rámci spoločného predpoludnia v areáli našej školy. 
  Naďalej sme vytvárali  priestor na spoluprácu a vzájomné odovzdávanie 
skúseností v rámci MZ. Organizovali sme proces výučby na základe pedagogickej diagnostiky, 
analýzy daného stavu, s využitím spätnej väzby. Uplatňovali sme hru ako jednu z najdôležitejších 
metód a prostriedkov učenia sa detí. 
 

i)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorých sú nedostatky,  
návrhy a opatrenia 
 
SILNÉ STRÁNKY     

� kvalifikovanosť učiteliek, ich vzájomná komunikácia  a  spolupráca 
� ŠkVP a jeho prepojenie s koncepčným zámerom školy 



� účasť v projektoch 
� participácia  poradných orgánov školy na riadení  – MZ a RŠ   
� veľký dvor vhodný pre rekreačnú činnosť, jeho členitosť a vybavenie podľa zón 

(oddychová, športová, kultúrna, tvorivá...) 
� podpora kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy 
� atraktívne ponuky akcií MŠ, tvorivý prístup k ich realizácii 
� výborná spolupráca so zriaďovateľom 

 
SLABÉ STRÁNKY 

� obmedzené finančné zdroje na nákup nových, modernejších pomôcok, materiálneho 
zabezpečenia do všetkých tried a ich vybavenia 

� údržba areálu školského dvora-  vyasfaltovanie chodníkov sa vzhľadom k finančným 
podmienkam zatiaľ nerealizuje   

� nedostatočné finančné zdroje na odmeňovanie a motiváciu pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov , absencia   benefitov pre zamestnancov 

� zvyšovanie výdavkov na prevádzku MŠ 
� havarijný stav strechy 

  
 
Metodické združenie  pracovalo pod vedením Andrei Kotrasovej, účasť  pedagógov MŠ je 100%.  
MŠ spolupracuje so ZŠ, ZUŠ, CPPPaP , Obecný úrad, pediatrom, logopédom, RZ, Radou školy, 
regionálnou  tlačou. 
 
 
 
                                                                                                     Vypracovala: Alena Hudáková 
                                                                                                                              riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


