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1. Identifikačné údaje o škole a zriaďovateľovi 
 

1.1. Identifikačné údaje o materskej škole 
 
Tab. č. 1 

Názov školy s uvedením názvu ulice, 
popisného čísla hlavnej budovy a 
úradného názvu sídla školy 

Materská škola, 1. Mája 161/1, Zvolen 

Telefónne číslo 0910462606 

Webové sídlo www.skolka1maja.webnode.sk 

Adresa elektronickej pošty ziakova@ms.zvolen.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Zuzana Žiaková riaditeľka 

Veronika Katinová vedúca školskej jedálne 
 

 
1.2. Identifikačné údaje o zriaďovateľovi 
 

Tab. č. 2 

Názov zriaďovateľa s uvedením 
názvu ulice, popisného čísla hlavnej 
budovy a úradného názvu sídla 
zriaďovateľa 

MESTO ZVOLEN, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen 

Telefónne číslo 045/5303 111 

Webové sídlo www.zvolen.sk 

Adresa elektronickej pošty mesto@zvolen.sk  

 
 
 
 
2. Informácie o poradných orgánoch riaditeľky materskej školy  
 

2.1 Informácie o rade školy (ďalej aj RŠ) 
 

Tab. č. 3 

Meno a priezvisko člena rady školy Označenie funkcie člena RŠ  

Erika Jankovičová Predseda RŠ 

Peter Zima  Delegovaný člen RŠ 

Lucia Petreková Zástupca zákonných zástupcov detí 

Jana Šuleková Zástupca ped. zamestnancov 

Martina Michaleková Zástupca zamestnancov 

Viera Skaláková  Delegovaný člen RŠ 

Simona Stančíková Zástupca zákonných zástupcov detí 

Timea Laššáková Delegovaný člen RŠ 

Lucia Repová Zástupca zákonných zástupcov detí 

 

https://www.zvolen.sk/
mailto:mesto@zvolen.sk
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2.2 Informácie o činnosti rady školy a činnosti iných poradných orgánoch 
 

Tab. č. 4  
 

Poradný orgán  
Počet zasadnutí 
v školskom roku 

Komentár k činnosti  (dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia)  

Rada školy 3 
Prerokovanie  a schvaľovanie dokumentácie 
materskej školy prebiehalo per rollam 
 

Metodické združenie 0   

Pedagogická rada  

31.08.2021 
- PR prerokovala a schvaľuje  plánovanie VVČ v šk. 
roku 2020-21 
- PR prerokovala plán aktivít na šk. rok 2020-22 
- Postupovať v zmysle pokynov   dokumentu 
Organizácia školského roku 2021-22 v podmienkach 
COVID 19 
- PR prerokovala a súhlasí s obsahom Infomácie 
o materiálno – technickom zabezpečení školského 
roku 2021/22 a Správy o VVČ za školský rok 2022/21 
- Aktivity na september a október 2021 – 
zodpovednosť a termíny 
15.11.2021  
PR berie na vedomie organizáciu prevádzky MŠ počas 
zimných prázdnin – zisťovanie počtu detí – náhradná 
MŠ pre deti MŠ Mesta Zvolen 
- Aktivity na december 2021 a január 2022 – 
zodpovednosť a termíny 
27.01.2022 
zmeny vyhlášky o materskej škole č. 541/2021 Z.z.  

účinnej od 1.1.2022.  

Evalvácia výchovno vzdelávacej práýce a hodnotenie 

zamestnancov 
31.06.2022 
- PR prerokovala a berie na vedomie  Návrh počtu detí 
a detí so ŠVVP  na šk. rok 2022-23 
- PR berie na vedomie informácie o Aktualizačnom 
vzdelávaní a účasti na AV 
- PR berie na vedomie informácie o prevádzke MŠ 
počas letných prázdnin 
 

Rodičovské združenie  3 

September  2021 
- ZRŠ berie na vedomie Školský poriadok MŠ 1.Mája 
161/1, Zvolen 
- ZRŠ Schvaľuje plán aktivít 
- ZRŠ berie na vedomie protikorupčnú politiku MŠ 
- ZRŠ si zvolilo zástupcov, schvaľuje predsedu 
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a pokladníka ,  
Marec 2022 
pripravenosť detí na primárne vzdelávanie 
vyplývajúce z pedagogickej diagnostiky v MŠ, 
Informácie o výsledkoch depistáže CPPPaP, 
podmienky na pokračovanie povinného 
predprimárneho vzdelávania 
Jún 2022 
Organizačné pokyny pre zákonných zástupcov detí, 
ktoré sa zúčastnia Školy v prírode 
 

Odborová organizácia 
Zamestnanecká rada 
Zamestnanecký dôverník 

 1  

Iné    / 
 
 

3. Informácie o počte detí v materskej škole 
 
Tab. č. 5 

Počet detí 

k 15.9. 
príslušného 
školského roku 

77 

z toho deti so ŠVVP 16 

z toho deti plniace povinné predprimárne 
vzdelávanie 

29 

k 30.6. 
príslušného 
školského roku 

77 

z toho deti so ŠVVP 16 

z toho deti plniace povinné predprimárne 
vzdelávanie 

29 

novoprijatých 
k 30.6. počas 

zápisu na 
nasledujúci 
školský rok 

25 

z toho deti so ŠVVP 6 

z toho deti prijaté na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania 7 
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4. Informácie zamestnancoch materskej školy 
 

4.1 Údaje o počte pedagogických zamestnancov a o plnení ich kvalifikačných predpokladov 
 
Tab. č. 6 

Počet pedagogických a odborných zamestnancov k 30.06. 

podľa pracovného zaradenia  podľa rozsahu 
pracovného úväzku 

podľa dosiahnutého stupňa 
vzdelania 

zaradenie počet rozsah úväzku počet stupeň vzdelania počet 

PZ*- učiteľ 10 plný 10 SŠ 7 

PZ*- pedagogický asistent  1 plný 1 VŠ I. stupňa 0 

Odborní zamestnanci 0 /  VŠ II. stupňa 4 

Nekvalifikovaní** 0 /  VŠ III. stupňa 0 

Spolu  (fyzický počet pedagogických a odborných zamestnancov) 11 

*PZ – pedagogický zamestnanec 
** zmysle § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.  
 

4.2 Údaje o počte nepedagogických zamestnancov 
 

Tab. č. 7 

Nepedagogickí zamestnanci školy k 30.06. 

podľa pracovného zaradenia podľa rozsahu pracovného úväzku 

Pracovná pozícia Počet Rozsah úväzku počet 

samostatná kuchárka 2 plný 2 

pomocná kuchárka 1 plný 1 

vedúca ŠJ / hospodárka 1 plný  1 

upratovačka 2 plný 2 

ortoptická sestra 1  plný 1 

pomocný vychovávateľ 1 plný 1 
 
 

5. Informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti 
 
Tab. č. 8 

Aktivity zvyšujúce bežný štandard MŠ 
 

Exkurzie: Planetárium Žiar nad Hronom 
Výlet: / 
Športový výcvik: Plavecký výcvik 
                              Kurz korčuľovania 
Škola v prírode 
Iné:  
Intervencie tyflopéda v materskej škole – poskytujeme deťom so zdravotným 
znevýhodnením 
Multisenzorická miestnosť – relaxačné a stimulačné aktivity v podnetnom 
prostredí – Snoezelen terapie 

Krúžková činnosť / 

Súťaže a prehliadky  
(regionálne, celoštátne) 

Športové: Kolobežkový deň, Cvičíme pre radosť – mestské kolo, Olympiáda MŠ 
mesta   Zvolen 
Výtvarné: 
Vesmír očami detí – celoslovenská - CVČ DOMINO, získanie ceny v kategórii 
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MŠ 
Dúhový kolotoč –  celoslovenská, získanie ocenenia v kategórii MŠ 
Spevácke: / 
Vedomostné: Mestské kolo Tajomstvá Mesta Zvolen 

Ďalšie aktivity   

Súťaže a prehliadky – v rámci MŠ 
Športové: Bosonohá olympiáda, Zimná Olympiáda 
Spevácke: / 
Výtvarné: Tekvičkový deň – o najkrajšiu tekvicu, Deň jablka – o najkrajšie 
jabĺčko – rôzne techniky, šarkaniáda – vytváranie najkrajšieho šarkana, 
vernisáž výtvarných prác detí z MŠ 
Vedomostné: Evička nám ochorela , Tajomstvá  Mesta Zvolen – usporiadanie 
mestského kola v spolupráci s MŠ Marš. Malinovského 
Enviromentálne : S batohom cez hory – turistická vychádzka s plnením úloh 
Iné:  
Prezentácia MŠ  
na webovom sídle školy 
prezentácia špeciálnych tried v očnej ambulancii 
 
Ostatné 
SNG – Zvolenský zámok účasť na vzdelávacích aktivitách a 
Tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity na Zvolenskom zámku 
Návštevy v Krajskej knižnici 
Koníčkovo – jazda na koni v MŠ 
Týždeň detskej radosti v materskej škole pri príležitosti MDD 
Školské kolo Olympiády 
Rozlúčka s predškolákmi 
 

Spolupráca s inými subjektami Spolu 

 
 

6. Informácie o projektoch, do ktorých bola materská škola zapojená 
 

Tab. č. 9 

Prehľad grantových projektov    

Názov projektu Vyhlasovateľ projektu 
Obdobie 
realizácie 

Výška získaných 
finančných 

prostriedkov 

NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 

žiakov 

Ministerstvo školstva 

SR 
2020 -2023 

 Úspešný – získanie 

pedagogického 

asistenta  

Pomocný vychovávateľ v materskej škole 
Ministerstvo školstva 

SR 
2/2022-8/2023 

Úspešný – získanie 

pomocného 

vychovávateľa v MŠ 

Múdre hranie 
Ministerstvo školstva 

SR 
12/2021-

03/2022 

Učebné pomôcky 

a knihy v sume 900.- 

EUR 

 
 
Tab. č. 10 
 

Ďalšie programy a projekty realizované v škole    
Projekt/program zameranie pôsobnosť 
Tajomstvá mesta Zvolen vzdelávací regionálny 

Evička nám ochorela zdravotnícky regionálny 



7 

 

Zippy prosociálny medzinárodný 

Bosonohá olympiáda športový celoslovenský 

 

  
Tab. č. 11 

Interné (vlastné) projekty školy   

Názov projektu Zameranie   

Škola podporujúca zdravie Prevencia, ochrana a podpora zdravia  

Voda prameň života 
Vzdelávací projekt zameraný na získavanie poznatkov 

o vode  

Ľudové tradície v MŠ Ľudové tradície a zvyky 

Čo tie očká vidia Zlepšenie podmienok vzdelávania detí so ŠVVP 

 
 
 

7. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v materskej škole 
 
Tab. č. 12 

Dátum vykonania 
komplexnej inšpekcie 

Úroveň hodnotenia   

Riadenie školy 
Proces výchovy a 

vzdelávania 
Podmienky výchovy a 

vzdelávania 

11. – 13.01.2012 Veľmi dobré Veľmi dobré Veľmi dobré 

 
 

8. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach materskej školy 
 
Tab. č. 13 
 

Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

 pozitíva negatíva 

Technický stav budovy 
a priestorov 

V 7/2017 – opravené priestory bývalého bytu – 

prepojenie s budovou MŠ, vytvorenie miestnosti na 

relaxáciu a cvičenie, premiestnenie riaditeľne do 

vzniknutých priestorov. - Výmena všetkých okien 

v týchto priestoroch.  

- zriadenie jedálne pre zamestnancov MŠ 

- v 7/2017 bola realizovaná oprava lapača tukov 

- Vymenené okná - 100% a vstupné dvere do pavilónov, 

okrem vstupu do bývalého bytu  

- čiastočne opravená kanalizácia v troch pavilónoch 

a hosp. budove, 

- opravené 3 kuchynky na výdaj stravy, 

- opravené 2 šatne detí, vrátane podlahovej krytiny, 

- opravené všetky umyvárne detí, 

- opravená sprcha pre zamestnancov ŠJ,  

- opravená technická miestnosť na biologický odpad, 

- opravená šatne zamestnancov ŠJ, 

- vymenená  podlahová krytina na spojovacej chodbe 

2018 – oprava prasklín v jednom pavilóne 

- výmena plynového kotla v priestoroch bývalého bytu v 

MŠ 

Priečne a pozdĺžne praskliny na 

budovách a terasách, vznik 

nových, 

- vetracie rúry v streche vypadávajú 

 - popraskané a polámané chodníky 

a asfaltové plochy v areáli MŠ, 

- šatne a WC pre zamestnancov 

v pôvodnom stave, 

- pôvodné steny z drevotriesky – 

potrebné obložiť sadrokartónom 

a vystierkovať v jednom pavilóne  

- RUVZ  stanovila požiadavky na 

výmenu podláh, elektroištalácie, 

stavebné úpravy v školskej 

stravovni 

- požiadavka na vybudovanie troch 

detských WC pre zabezpečenie 

doterajšej kapacity MŠ 
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- čistenie, monitoring a oprava kanalizácie v 

hospodárskom pavilóne 

2019 – maľovanie  priestorov školskej jedálne 

2019 - Opravený jeden pavilón , oprava prasklín – 3. 

trieda 

2020/21 pôvodné steny z drevotriesky v 1. pavilóne  

boli obložené sadrokartónom a vystierkované v jednom 

pavilóne, bola uskutočnená tiež výmena svietidiel 

a zníženie stropu 

Boli vymaľované priestory školskej jedálne a chodby pre 

ŠJ. Tiež tu bol znížený strop a vymenené osvetlenie. 

Zrealizovali sme opravu stien a prasklín v spojovacej 

chodbe.  

V ŠJ tiež bola zakrytá elektroinštalácia lištami.  

Bola opravená strecha proti pretekaniu, opravené 

dažďové zvody, natreté drevené podhľady na streche 

2021/22 

Boli obložené sadrokartónom a vystierkované steny 

v šatni 1. pavilónu, tiež tu bola vymaľovaná umyváreň  

a vstupná chodba 

V troch triedach boli vymenené svietidlá za úsporné 

svetelné panely 

Boli vymaľované priestory kuchyne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie/vybavenie  Riaditeľňa MŠ bola vybavená novým nábytkom, tiež 

jedáleň pre zamestnancov MŠ 

Materská škola je veľmi dobre vybavená učebnými 

pomôckami, nábytkom a technickým vybavením 

v triedach. Nábytok a koberce vo všetkých triedach 

vymenené, pravidelne dokupujeme učebné pomôcky, 

knihy a hračky.  V štyroch triedach máme interaktívne 

tabule.  

Deťom so ŠVVP nakupujeme špeciálne učebné 

pomôcky, prístrojové vybavenie na ortoptické cvičenia 

je veľmi dobré – prístroje: synoptofor, optotyp, CAM 

stimulátor, lokalizátor  -  korektor, cheiroskop. 

- v šk. roku 2017/2018 boli učebné pomôcky doplnené 

o nové stavebnice, senzorické pomôcky, pomôcky na 

podporu vizuomotoriky, tiež o päť sád lyžiarskeho 

výstroja pre deti – lyže, viazanie, lyžiarky, lyžiarske 

palice.   

Zakúpili sme nové stoly a stoličky do dvoch tried  

V dvoch triedach boli vymenené koberce 

Školský dvor je vybavený certifikovanými preliezačkami, 

hojdačkami, máme tri pieskoviská, bylinkovú špirálu, 

jazierko, ohnisko, motýliu záhradku, učebňu v prírode, 

drevený domček pre deti. 

V roku 2018 bol vymenený  piesok v  dvoch 

pieskoviskách 

Tiež boli vybudované tri pergoly nad pieskoviskami 

V roku 2019 boli pergoly doplnené zatieňovacími lištami 

Školská jedáleň pravidelne dopĺňa stroje a zariadenia – 

vymenený 1 sporák, doplnené prístrojové vybavenie 

zariadenie ŠJ.  

Zariadenie školskej stravovne 

nezodpovedá požiadavkám RÚVZ – 

vyžaduje doplnenie zariadenia, nové 

strojové  vybavenie,  

 

Internetové pripojenie je len 

v hospodárskom pavilóne, chýba v 

triedach 
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V šk. roku 2017/18 bola zakúpená 1 mraznička do ŠJ  

Zakúpený počítač a monitor pre vedúcu ŠJ 

Vybavenie kancelárie vedúcej ŠJ novým nábytkom 

V školskom roku 2018/19 boli v školskej jedálni 

vymenené vchodové dvere a zakúpená škrabka na 

zemiaky 

2019/20 bola zakúpená umývačka riadu, v súvislosti 

s hygienickými požiadavkami pre COVID – 19 

2020/21  

Zakúpili sme dve umývačky riadu do výdajní stravy 

v súvislosti s hygienickými požiadavkami pre COVID – 19 

Vymenili sme koberec v 2. očnej triede. 

Z prostriedkov ZRŠ boli zakúpené skrinky do šatne 

v očných triedach 

2021/22 
Zakúpili sme svetelné panely  do troch tried ako výmenu 

za staré svietidlá a linoleum do hospodárskeho pavilónu 

Vybavenie školskej jedálne sme doplnili o konvektomat 

 
Tab. č. 14 

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba Maľovanie a oprava šatne v 1. pavilóne – 1488,05 EUR 
Opravy WC a údržba vodoinštalácie – 885,00 EUR 
Lepenie linolea – 341,40 EUR 
Čistenie lapača tukov -  

Doplnenie vybavenia interiéru a exteriéru  Linoleum hospodársky pavilón 
Svietidlá  do troch tried 
Konvektomat -  školská jedáleň 

 
 

9. Informácie o oblastiach, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých 
má nedostatky* 

 
Tab. č. 15 

SWOT analýza 
Silné  stránky Slabé stránky 

Starostlivosť o deti ŠVVP  

Imidž a profilácia, špecifické aktivity, Zelená škola 

Úspešnosť výsledkov VVČ,  

Zapojenie do edukačných projektov 

Uplatňovanie inovácií , metód a foriem vo VVČ 

ŠkVP prepojený s koncepčnými zámermi školy a 

participácia pg. zboru na jeho tvorbe 

Spolupráca pri riadení – metodické, poradné orgány 

Stratégia školy, hodnoty, vízie, ich uplatňovanie   

Transparentnosť a efektívnosť riadenia 

Kvalifikovanosť zamestnancov 

Klíma školy 

Pomôcky – dostupnosť, aktualizácia 

Marketing a sponzoring 

Tvorba a úspešnosť projektov 

Stav budov, chodníkov, energetická náročnosť, 

Vybavenosť školskej stravovne nevyhovuje požiadavkám 

RUVZ 

Kapacita MŠ bude zachovaná len po navýšení počtu WC 

o tri 

Odchod pg. zamestnancov do starobného dôchodku, 

generačná výmena pg. zamestnancov, ktorí majú krátku 

pg. prax 
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Svojpomocné zabezpečovanie podmienok, kreativita 

Nadštandardné vybavenie interiéru a exteriéru 

Prenájom priestorov 

Spolupráca s rodinou a ostatnými subjektmi 

Otvorenosť školy 

 Účasť a umiestnenia na prehliadkach, súťažiach 

Prezentácia školy na verejnosti 

 

 


