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ÚVOD 

 

Súčasná predprimárna výchova, ktorá prebieha v rozvoji humanizácie a demokratizácie celej 

spoločnosti, predstavuje rovnocennú súčasť výchovno – vzdelávacej sústavy. 

Na výchove sa podieľa nielen rodina, ale aj v maximálnom rozsahu škola a celá spoločnosť. 

Právo na kvalitnú inštitucionálnu predprimárnu výchovu má každé dieťa nezávisle od 

sociálneho postavenia rodiny v ktorej žije, nezávisle od zamestnanosti či nezamestnanosti 

svojich rodičov. 

Dôležitú a prvoradú úlohu pri práci s deťmi zohráva Štátny vzdelávací program . Tento určuje 

kompetencie každého dieťaťa, ktoré má dosiahnuť po ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola zabezpečí plynulý prechod dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ. Ideálom 

výchovy je dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, aktívny a šťastný človek. 

 

 

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ 

/ Robert Fulghum/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika materskej školy 

Materská škola je v prevádzke od r. 1980. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch 

do šiestich rokov. 

Škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. V priestoroch školy sa nachádza 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

V súčasnom období je v MŠ šesť tried s počtom detí 147 a 15 detí v Zariadení starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa s výchovným jazykom slovenským.  

V hospodárskom pavilóne sa nachádzajú kuchyňa,  kancelárie riaditeľky, zástupkyne školy 

a vedúcej školskej jedálne. 

 V priestoroch školy sa nachádza malá telocvičňa. 

V materskej škole je zamestnaných 13 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok vrátane 

riaditeľky školy. Ďalej vedúca školskej jedálne, štyri samostatné kuchárky, tri prevádzkové 

pracovníčky zabezpečujúce hygienu a jeden školník. 

Interiér školy prechádza postupnou modernizáciou. Je vybavený novým nábytkom, stolmi 

a stoličkami, postieľkami a šatňovými skrinkami. Množstvo moderných edukačných pomôcok 

vytvára podmienky pedagogickým zamestnancom a deťom na tvorbu kvalitného výchovno – 

vzdelávacieho procesu.  

 Exteriér s veľkou rozlohou má množstvo zelene, umelo vytvorený kopec, zostavy 

z agátového dreva, lezecké steny, vláčik a loď, odrážadlá, bežeckú dráhu z liatej gumy,  každá 

trieda má vlastné pieskovisko a terasu. 

Materská škola disponuje vlastným dopravným ihriskom s dopravnými značkami, bicyklami, 

odrážadlami, autami, motorkou, štvorkolkou a dopravnými vestami. 

Externá trieda so zeleninovými boxom pre každú triedu, pracovným náradím, vodným 

stolom , kresliacou tabuľou, agátovými lavicami a stolmi umožňuje deťom získavať množstvo 

kompetencií zážitkovým učením. 

Vstup do budovy je zabezpečený z ulice i z dvora. Je označený bannermi  s logom školy.  

Hlavný vstup do budovy víta rodičov upravenou zeleňou, estetickými dekoráciami a nápisom 

z farebných písmen, ktorý je umiestnený v tráve v prednej časti záhrady.  Pre zamestnancov 

školy slúži osobitný vchod cez hospodársky pavilón. 

Prevádzková doba materskej školy je od 6.30 do 16.30 hod. 

Sme zapojení do projektov: Naučme deti korčuľovať, Adamko hravo – zdravo, Dorotka a jej 

priatelia, Zippyho kamaráti, Zeleninkové šialenstvo, Dentalalarm,  

Na škole prebiahajú krúžky: Zumba v spolupráci s tanečnou školou Viva, Loptové hry 

v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a anglický jazyk v spolupráci so základnou 

školou na Nábrežnej ul. V Nových Zámkoch. 

So súhlasom rodičov deti navštevujú dvakrát v mesiaci telocvičňu a saunu na základnej škole. 

Deti dostávajú základy plávania, lyžovania, korčuľovania. 

Materská škola sa postupne profiluje na Dopravnú výchovu, Pohyb a šport. Máme 

spracované interné projekty k danej profilácii.



Základné  údaje o škole 

 
 
 
Zriaďovateľ:                                           Mesto – Mestský úrad Nové Zámky 
                                                                 Hlavné námestie 10 
                                         940 02 Nové Zámky 
 
Druh školy:                                            Materská škola s právnou subjektivitou 
Adresa školy:                                       Nábrežná 39, 940 57 Nové Zámky 
                                                                ms_nabrezna@stonline.sk 
                                                                www.msnabrezna.sk 
 
Tel. číslo:                                               035/6410182 
 
Riaditeľka:              Darina Hambalková  
 
Zástupkyňa riad. školy:                       Mgr. Andrea Mészárošová / MD / 
                                                                Mgr. Linda Sirčeková     
 
Vedúca školskej jedálne:                     Mária Nevidánska  
Predseda rady školy:                            Margita Andrášiková  
                                                                  
Iné poradné orgány školy:           
 metodické združenie:                         Ľudmila Supeková - vedúca 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 dobrá povesť a poloha školy 

 priaznivá klíma školy 

 iniciatíva všetkých zamestnancov 

 dobrá spolupráca MŠ so ZŠ 

 vlastné dopravné ihrisko so 

značkami a dopravnými 

prostriedkami 

 dobrá spolupráca s rodinou 

 web stránka školy 

 ochota učiteliek vzdelávať sa 

 atraktívny a udržiavaný exteriér 

 externá trieda 

 dobré vybavenie IKT 

 krúžková činnosť na škole 

 prezentácia na verejnosti 

 folklórny súbor Púčik 

 kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ 

 adaptácia detí v spolupráci s rodinou 

 veľmi dobré materiálno – technické 

vybavenie 

 estetický interiér 

 atraktívna ponuka aktivít pre 

rodičov 

 záujem rodičov o MŠ 

 kvalitne spracovaná profilácia 

a ŠkVP 

 kvalifikovanosť zamestnancov 

 oddelenie Zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 veľmi dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom 

 rozšírenie kapacity MŠ 

 

 

 

 

 nezateplená budova 

 vysoké počty detí v triedach 

 učiteľky nie sú pripravené na tvorbu 

projektov 

 chýbajúca telocvičňa 

 oplotenie v nevyhovujúcom stave 

 zlý prístup k hlavnému vchodu školy 

/parkovanie/ 

 absencia spoločenskej miestnosti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 

 inovatívna edukácia pomocou IKT 

 získavanie sponzorov 

 tvorba projektov 

 zameranie školy 

 atraktívna ponuka aktivít pre rodičov 

 efektívne hospodárenie 

 modernizácia interiéru a exteriéru 

 vzdelávanie pedagógov 

 kvalitný manažment 

 

 

 zmena legislatívy 

 hospodárska kríza 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Vízia materskej školy 

 

Chceme byť rešpektovanou, konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou, 

ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného edukačného procesu, postaveného 

na humanistických princípoch, tvorivom myslení, vzájomnom rešpektovaní sa 

a  dobrej spolupráci rodiny a školy. 

V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na prežívanie šťastného detstva 

a položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života dieťaťa, ktoré bude 

pripravené pre život v Európe budúcnosti. 

Byť modernou školou, smerujúcou k vyššej spokojnosti zákazníka – dieťaťa, 

rodiča, spoločnosti 

 

 

 

Hodnoty školy 

 

S  - SPOLUPRÁCA                     - rodiny a školy, MŠ a ZŠ, MŠ s inými inštitúciami 

T – TOLERANCIA                     - k iným ľuďom, rasám 

O – OCHOTA                            -  navzájom si pomáhať, spolupracovať 

N – NÁROČNOSŤ                    -  neustále sa zdokonaľovať, napredovať 

O – OTVORENOSŤ                 - otvorená komunikácia na škole, voči rodine, verejnosti 

Ž -  ŽIVOTASCHOPNOSŤ       - flexibilne sa prispôsobovať daným zmenám 

K – KVALITA                           -  poskytovať kvalitnú edukáciu 

A – AKTIVITA                         -  aktívny život školy 

 

 

 

 
 



Ciele školy 

 

 

Koncepcia rozvoja materskej školy vychádza z rozpracovanej Swot analýzy školy, v ktorej sú 

identifikované silné, slabé stránky školy, možnosti, ale aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja. 

Na základe tejto analýzy definujem ciele školy 

 

 

1. skvalitňovať edukačný proces v materskej škole 

2. podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

3.  rozvoj spolupráce rodiny a školy , spolupráce s inými partnermi 

4. zvyšovanie úrovne materiálno – technického vybavenia školy 

5. skvalitňovať oblasť riadiacej práce 

6. prezentácia školy, imidž školy 

7. hodnotenie dosahovaných cieľov 

 

 

 

   1.ciele v edukačnej oblasti 

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou 

 rozvíjať pohybovú kultúru a zdatnosť detí / návšteva telocviční,  plávanie, 

korčuľovanie, atletické preteky, olympiáda, krúžková činnosť / 

 rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať zdravé 

sebavedomie, sebaistotu a jedinečnosť detí  / Dentalalarm, Dorotka a jej priatelia/ 

 rozširovať projekt: Zeleninkové šialenstvo, ovocní kamaráti 

 vytváranie podmienok na rozvíjanie digitálnych technológií , rozvíjať počítačovú 

gramotnosť / interaktívne tabule, tablety, digitálne  pomôcky, elektronické hračky / 

 udržať si kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ / testy školskej zrelosti / 

 rozvíjať multikultúrnu a regionálnu výchovu / folklórny súbor Púčik / 

 zintenzívniť výchovu k dopravnej disciplíne / vlastné dopravné ihrisko s dopr. 

prostriedkami, spolupráca s mestskou a dopravnou políciou/ 

 viesť deti k ochrane enviromentálneho prostredia  / externá trieda / 

 rozvíjať predčitateľskú a jazykovú gramotnosť  

 rozvíjať prosociálnu výchovu   / Zippyho kamaráti / 

 oboznamovanie sa s cudzím jazykom / v rámci spolupráce so ZŠ / 

 vytvárať vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu / podľa interných 

dokumentov / 

 



  2.koncepcia ľudských zdrojov 

 

 zlepšovať podmienky práce všetkých zamestnancov školy / materiálne podmienky, 

morálne ohodnotenie, finančné ohodnotenie / 

 umožňovať odborný rast – podporovať vzdelávanie pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov v súlade s potrebami školy /podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania/ 

 spoločnými akciami naďalej upevňovať medziľudské vzťahy v kolektíve / Vítanie 

Nového roka, Deň učiteľov, Vianoce, účasť na kultúrnych podujatiach / 

 pri tvorbe kolektívnej zmluvy podporovať dobrú sociálnu politiku školy / starostlivosť 

o zamestnancov / 

 zvyšovať účasť zamestnancov ako jedného tímu na rozhodovaní o škole 

 maximálne využívať potenciál každého zamestnanca s rešpektovaním a uznaním 

odlišných názorov a prejavov 

 vytvárať pozitívnu klímu na škole 
 

 

     3.oblasť spolupráce s partnermi 

 

 úzka spolupráca s rodinou /rodičia, starí rodičia, priatelia školy/, ktorá vytvára na 

škole neohrozené prostredie bez strachu a úzkosti, organizovať  formálne 

a neformálne stretnutia s rodinou 

 spolupráca so zriaďovateľom – prezentácia materskej školy na verejnosti /oberačkové 

slávnosti,  tekvicové slávnosti, vianočné trhy, zdobenie stromčeka, Deň učiteľov, MDD 

a iné/ KŠÚ, ŠŠI, DP MPC Nitra 

 udržať si kvalitnú spoluprácu so základnými školami v blízkom okolí 

 pokračovať v spolupráci s knižnicou, plavárňou, zimným štadiónom, mestskou 

políciou, dopravnou políciou, Červeným krížom, spoločnosťou Brantner, Bytkomfort,  

 Hasičmi, divadlom Dúha, Maticou slovenskou, Tanečnou školou Viva, Slovenským 

futbalovým zväzom, Atletickým klubom Nové Zámky, spoločnosťou Novovital,  

Zariadením pre seniorov Astra, Galériou umenia Ernesta Zmetáka,  

 

 



  4.materiálno – technické zabezpečenie 

 

 modernizácia interiéru a exteriéru 

 dokončenie výmeny plastových okien 

 priebežné dopĺňanie učebných pomôcok 

 rekonštrukcia školskej kuchyne / elektroinštalácia, obklad, podlahová krytina, 

klimatizácia/ 

modernizácia podľa noriem EÚ 

 vybavenie školskej knižnice novšími publikáciami, pedagogickou a psychologickou 

literatúrou 

 riešiť nevyhovujúce oplotenie školy 

 v spolupráci so zriaďovateľom zrekonštruovať spojovaciu chodbu 

 v spolupráci so zriaďovateľom hľadať vhodné granty na zateplenie budovy 

 dokončiť rekonštrukciu kuchyniek v jednotlivých pavilónoch 

 zvýšiť bezpečnosť školy modernými technológiami 

 výmena nevyhovujúcich svietidiel vo všetkých priestoroch školy s ohľadom na zníženie 

energetických nákladov školy 

 rekonštrukcia terás 

 

 

 5.riadiaca činnosť 

 

 uplatňovať a rozvíjať participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej 

úrovni, založený na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti 

a kooperatívnosti 

 vytvárať pozitívnu klímu pre spoluprácu, predchádzať konfliktným situáciám 

vzájomným, kultivovaným dohovorom 

 maximálny priestor a podiel na rozhodovaní celého kolektívu pri tvorbe Školského 

vzdelávacieho programu 

 zvyšovaním odbornosti, iniciatívou, kreativitou, tímovou prácou viesť školu 

k napredovaniu 

 nadväzovanie nových kontaktov, získavanie sponzorov 

 zvyšovanie právneho vedomia v rámci platnej legislatívy 

 kvalitná príprava triednych a celoškolských akcií 

 úzko spolupracovať s poradnými orgánmi školy  Metodické združenie, Rada školy 

 delegovať kompetencie medzi zamestnancami 

 skvalitniť kontrolnú činnosť a zabezpečiť tak spätnú väzbu 

 uskutočňovať hospitačnú činnosť podľa plánu hospitácií 



 

6.prezentácia školy, imidž školy 

 pravidelne aktualizovať webovú stránku školy, poskytovať tak verejnosti informácie 

o živote školy 

 zvyšovať estetickú úroveň všetkých priestorov 

 prezentovať aktivity a výsledky školy v médiách 

 organizovanie aktivít pre rodičov a priateľov školy 

 otvorené hodiny pre rodičov 

 zúčastňovať sa a prezentovať na akciách organizovaných mestom , Maticou 

slovenskou,  organizáciou OMEP,  

 

 

7.systém hodnotenia dosiahnutých cieľov 

Kontrolný systém školy zameraný na:    

 hodnotenie pedagogických zamestnancov /edukácia, vytváranie podmienok edukácie, 

mimoškolské aktivity, oblasť pracovného správania/ 

 autoevalvácia pedagogických zamestnancov 

 hodnotenie detí 

 hodnotenie ŠkVP 

 záznamy z kontrol nepedagogických zamestnancov 

 hodnotenie riaditeľky školy zamestnancami školy /dotazník/ 

 autoevalvácia riaditeľky školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Záver 

Stanovené úlohy vyplynuli nielen z celospoločenských potrieb, ale aj z analýzy súčasného 

stavu školy. 

V materskej škole je kolektív, ktorý akceptuje potrebu zmien. U zamestnancov prevláda 

zmysel pre zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie. 

Predložený návrh koncepcie rozvoja školy je tvárnym materiálom, ktorý bude priebežne 

doplňovaný a upravovaný. 

Spätnou väzbou k celkovému zhodnoteniu kvality koncepčného zámeru budú dosahované 

výsledky detí, miera spokojnosti zamestnancov, rodičov, školskej rady a zriaďovateľa 

s úrovňou práce školy. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Darina Hambalková 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vízia materskej školy 

 

 

Chceme byť rešpektovanou, konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou, 

ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného edukačného procesu, postaveného 

na humanistických princípoch, tvorivom myslení, vzájomnom rešpektovaní sa 

a  dobrej spolupráci rodiny a školy. 

V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na prežívanie šťastného detstva 

a položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života dieťaťa, ktoré bude 

pripravené pre život v Európe budúcnosti. 

Byť modernou školou, smerujúcou k vyššej spokojnosti zákazníka – dieťaťa, 

rodiča, spoločnosti 

 

 

 

Hodnoty školy 

 

S  - SPOLUPRÁCA                     - rodiny a školy, MŠ a ZŠ, MŠ s inými inštitúciami 

T – TOLERANCIA                     - k iným ľuďom, rasám 

O – OCHOTA                            -  navzájom si pomáhať, spolupracovať 

N – NÁROČNOSŤ                    -  neustále sa zdokonaľovať, napredovať 

O – OTVORENOSŤ                 - otvorená komunikácia na škole, voči rodine, verejnosti 

Ž -  ŽIVOTASCHOPNOSŤ       - flexibilne sa prispôsobovať daným zmenám 

K – KVALITA                           -  poskytovať kvalitnú edukáciu 

A – AKTIVITA                         -  aktívny život školy 

 

 



 

 

 


