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ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 

 
Názov školy: Základná škola s materskou školou Žaškov 219 

Zriaďovateľ: Obec Žaškov 

Pavlovčík Milan 

043 / 5892 224,  

www.obeczaskov.sk 

Adresa základnej školy:  Žaškov č. 219, 027 21 

Adresa materskej školy: Žaškov, Matúšovská č. 489, 027 21 

Riaditeľka školy: Mgr. Punová Anna 

Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Solivajsová Anna 

Kontakt materská škola:  Tel: 043 / 5892270 

mszaskov@gmail.com 

www.zszaskov.edupage.org 

 

 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY pri ZŠ s MŠ Žaškov: 

 

....... miesto, kde sa deti cítia šťastné, milované a prijaté..... 

 
Materská škola sa nachádza v hornej časti obce. Budova materskej školy je štedrá na priestor. 

Pôvodne bola postavená ako trojtriedna, s tromi triedami spojenými so spálňou. Každá trieda 

má samostatnú umyvárku a šatňu.  Dve triedy sa nachádzajú na prízemí, jedna na poschodí. 

Žiaľ nízka pôrodnosť v obci spôsobila, že už niekoľko rokov sú v prevádzke len dve triedy na 

prízemí  – mladšia a staršia skupina. Je súčasťou základnej školy, ktorá má právnu 

subjektivitu. Na poschodí je prázdna trieda, ktorej priestory  od septembra 2017  Obec Žaškov 

prenajíma Klubu dôchodcov a občianskemu združeniu Pravý uhol. Materská škola užíva 

školskú záhradu, v ktorej sú zabudované: šmýkarka, lezecká stena, kolotoč, oddychové 

lavičky, pieskovisko a hojdačky. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú štyri 

kvalifikované učiteľky. 

 

ÚVOD: 

 

Koncepčný zámer rozvoja nadväzuje na koncepciu vypracovanú v roku 2015. Zároveň chce 

na základe analýzy súčasného stavu materskej  školy v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 



ako aj v materiálno – technického zariadenia stanoviť priority, úlohy a postupy, ktorými sa 

chce ďalej rozvíjať a skvalitňovať úroveň výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom 

zariadení. Stavia na vybudovanom dobrom mene inštitúcie v obci, tradícii, odbornosti  

pedagogických zamestnancov, skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,  dobrej 

spolupráce so zriaďovateľom, základnou školou a rodičmi.  

Táto koncepcia rozvoja materskej školy pri ZŠ s MŠ Žaškov predstavuje otvorený dokument, 

ktorý je možné podľa potreby aktualizovať, dopĺňať a rozširovať. 

 

ZAMERANIE ŠKOLY: 

Materská škola sa snaží o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa od 3 do 6 rokov, výchova 

a vzdelávanie sa realizuje v dvoch triedach podľa školského vzdelávacieho programu Cesta 

plná dobrodružstva. 

 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU: 

Silné stránky materskej školy: 

- 100 % kvalifikovanosť zamestnancov 

- pozitívna  socio-emocionálna klíma 

- tvorivosť a flexibilita zamestnancov 

- vysoký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa do MŠ 

- záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie 

- ŠkVP vypracovaný na mieru podmienkam materskej školy 

- pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a vedením školy 

- kvalitná spolupráca s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a 

logopédom 

- štedré priestory (triedy, spálne) budovy ako aj školského dvora 

- záujem rodičov o korčuliarsky a plavecký výcvik detí v staršej skupine 

- využívanie zážitkových foriem výchovno-vzdelávacieho procesu 

- tvorba a realizácia školských projektov 

- prezentovanie sa MŠ na obecných oslavách a kultúrnych podujatiach. 

- prezentovanie práce v MŠ na webovom sídle školy 

Slabé stránky materskej školy: 

- budova MŠ je zastaralá, niekoľko rokov v interiéri neobnovovaná 



- budova MŠ je nezateplená so starou fasádou 

- spoločný vchod s Klubom dôchodcov a občianskym združením Pravý uhol 

- poškodené obklady v umyvárkach, staré a poškodené skrinky na oblečenie v šatniach 

- nezáujem rodičov o krúžkovú činnosť 

- začiatok prevádzky MŠ o 6.30 hod komplikuje niektorým rodičom prísť načas do 

práce 

- nezáujem rodičov o logopedickú starostlivosť o predškolákov 

- sebahodnotenie a sebareflexia pedagogických zamestnancov 

Možné príležitosti: 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov 

- zavádzanie inovatívnych metód výchovno-vzdelávacieho procesu 

- realizácia partnerstiev s MŠ na Slovensku  

- vytvoriť občianske združenie a tým napomôcť modernizácii materskej školy 

Ohrozenia: 

- demografické krivky 

- zmena legislatívy 

- nedostatočné financovanie materských škôl 

 

CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY: 

1. vybudovať modernú materskú školu, ktorá reflektuje na potreby spoločnosti, moderné 

trendy výchovy a vzdelávania a vytvárať pre deti podnetné a bezpečné miesto pre ich 

rozvoj  

2. podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

3. obnoviť  exteriér budovy materskej školy 

4. zvyšovať úroveň materiálno-technického vybavenia 

5. aktívne vyhľadať a využívať doplnkové zdroje financovania na fungovanie materskej 

školy 

 

 

 

 

 

 



AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE  

1. Vybudovať modernú materskú školu, ktorá reflektuje na potreby spoločnosti, 

moderné trendy výchovy a vzdelávania a vytvárať pre deti podnetné a bezpečné 

miesto pre ich rozvoj  

- viesť, motivovať a vytvárať materiálno-technické podmienky  pre pedagogických 

zamestnancov tak, aby vo výchovno-vzdelávacom pôsobení aplikovali  najnovovšie trendy 

pedagogickej práce, uplatňovali aktivizujúce metódy, v ktorých sa dieťa stáva hlavnými 

aktérmi a svojou vlastnou činnosťou objavuje, poznáva a prichádza k novým poznatkom 

a zručnostiam 

- zaujímať sa o názor zákonných zástupcov na výchovu a vzdelávanie v našej materskej škole 

prostredníctvom otvorených diskusií v rámci rodičovských združení,  ich podnetné postrehy 

zapracovať do chodu MŠ, prizvať a vyzvať rodičov k aktívnej účasti na plánovaných 

aktivitách v materskej škole, spolupracovať s nimi pri úprave priestoru interiéru alebo 

exteriéru prostredníctvom dobrovoľnej pomoci 

- vytvárať podnetné aktivity, ktorých súčasťou bude aj zachovanie tradície našich predkov 

prostredníctvom tvorivých dielní, zážitkového učenia tradičných obecných remesiel, 

vytváraním kultúrnych programov s folklórnou tematikou 

 

2. Podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- vytvárať na pracovisku podnetné  prostredie naplnené slobodou vo výbere vzdelávacích 

metód a stratégií, prostredie podporujúce  rozvoj odbornosti pedagogických zamestnancov, 

motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu v rámci kontinuálneho vzdelávania ale aj 

k samovzdelávaniu 

- podporovať pedagogických zamestnancov v účasti na pedagogických konferenciách 

a školeniach 

- dopĺňať odbornú literatúru učiteľskej knižnice, čím prispievať k zvyšovaniu kvality 

vzdelávania v materskej škole 

 

3. Obnoviť  exteriér budovy materskej školy 

V spolupráci a za podpory zriaďovateľa materskej školy a obecného zastupiteľstva uskutočniť 

obnovu a modernizáciu priestorov budovy materskej školy. 

- vymaľovať obidve spálne, triedy, šatne a umyvárky 



- v spálňach zabudovať ochranný pás steny (deti, ktoré počas spánku nespia, oškrabávajú 

stenu),  

- vymeniť koberce v spálňach, postupne v triedach 

- zakúpiť ochranné plachty proti premočeniu lehátka pri pomočovaní, detské uteráky, 

detské obliečky 

-  vymeniť obklad a podlahy v umyvárkach, vybudovať funkčnú sprchu v umyvárke ml. 

skupiny 

- vymaľovať šatne, vymeniť podlahy a zakúpiť nové skrinky na odkladanie oblečenia detí 

- zrekonštruovať vstupnú vestibulu – nová podlaha, zrušiť závetrie 

- zrekonštruovať sklobetón v priestoroch schodišťa (od hasičskej zbrojnice) 

- premiestnenie kancelárie MŠ, nákup kancelárskeho nábytku 

- zrekonštruovať  šatne učiteliek, zakúpiť vešiakové steny 

 

4. Zvyšovať úroveň materiálno-technického vybavenia 

- nákup učebných pomôcok  

- dokončiť výmenu skriniek v triedach, písacieho stolu, stoličky pre učiteľky v  ml.  

skupine 

- vymeniť písacie stoly a stoličky v spálňach  a  na stravovanie učiteliek 

- vymeniť  kryty radiátorov v triedach, spálňach, šatniach a umyvárke 

- výmena všetkých vnútorných dverí 

   - zakúpiť odrážadlá, kolobežky, prilby (boj proti obezite). 

V záhrade  

- obnoviť a vysadiť okrasné dreviny 

- vyčistiť priestor pod balkónmi a bezpečne ho upraviť (vysypať štrkom) 

- vybudovať „hriadky“ na sadenie a pestovanie zeleniny 

- umiestniť „striežku“ nad pieskovisko 

- sfunkčniť WC v domčeku v záhrade 

- z domčeka potiahnuť striešku – chládok v letnom období 

- doplniť aspoň dve detské preliezky. 

 

5. Aktívne vyhľadať a využívať doplnkové zdroje financovania na fungovanie 

materskej školy 

- zvyšovať vybavenosť materskej školy prostredníctvom získavania 2 % dane z príjmov 

založením občianskeho združenia ZŠ s MŠ Žaškov 



- vyhľadávať sponzorov a tým napomôcť k zvládnutiu finančnej záťaže chodu materskej 

školy 

 

 

ZÁVER 

Koncepčný zámer rozvoja školy smeruje k zdokonaleniu výchovno-vzdelávacieho pôsobenia 

materskej školy. Svojou stratégiou chce vybudovať v spoločnosti profil našej materskej školy 

ako materskej školy otvorenej novým moderným trendom vzdelávania, miesta, kde 

stredobodom pozornosti je dieťa a  jeho potreby, miesta s vysokou úrovňou kvality 

vzdelávania, profesionálneho pedagogického prístupu a v neposlednom rade profil miesta, 

kde sa deti cítia šťastné, milované a prijaté. 

Práca s deťmi  je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša každodenne nové poznatky, 

skúsenosti a výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať v záujme rozvoja osobnosti 

dieťaťa.  

 

 

 


