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1. ÚVOD  

Všeobecným cieľom koncepčného rozvoja materskej školy je určiť základné vízie rozvoja 

školy v období nasledujúcich piatich rokov: 

-   zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, 

- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 

 zamestnancov, 

- zlepšenie materiálno - technického a ekonomického zabezpečenia školy. 

Pri vypracovaní koncepcie som vychádzala z nasledujúcej SWOT analýzy MŠ. 

 

2. SWOT ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY: 

 

Silné stránky: 

 Kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program 

 Vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy 

 Pozitívna sociálno-emocionálna klíma v škole 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie 

 Samostatnosť pedagogických zamestnancov pri plnení pracovných úloh, dobrá PC 

gramotnosť 

 Krúžok anglického jazyka 

 Dosahované dobré výsledky v súťažiach  

 Pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

 Kvalitné učebné pomôcky, dostatok hračiek 

 Modernizácia interiéru a exteriéru 

 Prezentácia detí na verejnosti – talentárium, stretnutia s dôchodcami, vystúpenia na 

jarmokoch, Deň matiek, karneval, rozlúčka s predškolákmi za prítomnosti rodičov... 

  Dobrá spolupráca s rodičmi, Radou školy, RZ pri MŠ, Mestským úradom, Školským 

úradom, Logopedickou poradňou, CPPPaP, ZUŠ, CVČ a ZŠ na území mesta 

 Dobrá tímová práca všetkých zamestnancov školy 

 Organizácia školy v prírode, korčuliarskeho a plaveckého výcviku 

 Pravidelná aktualizácia vlastnej webovej stránky školy 

 Vytváranie priestoru pre interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, ktoré spája 

učenie so životom  

 

Slabé stránky: 

 Nedostatočná kapacita MŠ pri prijímaní detí (neuspokojenie všetkých rodičov) 

 Budova školy potrebuje generálnu rekonštrukciu fasády, zateplenie budovy, oprava 

oplotenia školy, postupné dokončenie výmeny okien 

 Nedostatočné oboznamovanie verejnosti publikovaním do Púchovských novín a 

odborných časopisov o aktivitách MŠ 

 Potreba dopĺňať školský dvor o exteriérové hracie prvky  
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Príležitosti: 

 Výmena pedagogických skúseností na vnútroškolských MZ 

 Umožniť ďalšie vzdelávanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom 

 Naďalej získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov (2 % daní, 

nadácií a sponzorov) 

 V maximálnej miere uspokojovať požiadavky rodičov a detí (logopéd, psychológ) 

 Rozšíriť spoluprácu rodiny a školy o krúžok Pilates 

 Pokračovať v pozývaní umelcov do MŠ (divadlá, koncerty) 

 Rozširovať spoluprácu so ZŠ J. A. Komenského a s ostatnými základnými školami v 

meste, so ZUŠ aj CVČ 

 

Riziká: 

 Neustála zmena školskej legislatívy 

 Zvyšovanie nákladov na prevádzku MŠ 

 Nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte 

 

3. NÁVRH CIEĽOV: 

 

1. Zvyšovanie kvality výchovno–vzdelávacieho procesu v materskej škole 

Naša materská škola od septembra 2009 pracuje so Školským vzdelávacím programom „Od 

jari do zimy“, ktorý je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O a 

zodpovedá cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania v MŠ. Pomenovanie školského 

vzdelávacieho programu „Od jari do zimy“ sme si zvolili preto, že nikto nevníma príchod 

nového ročného obdobia intenzívnejšie ako dieťa. Prvá snežienka, prvé letné kúpanie, prvé 

šantenie medzi spadnutými farebnými listami, prvá snehová vločka, Vianoce – to všetko sú 

nezabudnuteľné okamihy, ktoré  deti zažívajú len raz za rok. Nás pedagógov zas ročné 

obdobia inšpirujú k celoročnej kvalitnej a rozmanitej činnosti vo výchove a vzdelávaní.  

 

Vízia cieľov ŠKVP: 

Víziou predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu sociálnu a kognitívnu úroveň ako 

základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je 

jedinečnosť dieťaťa, aktívne a zážitkové učenie, tvorivosť a začleňovanie sa do skupiny a 

kolektívu. Všetky aktivity je potrebné uskutočňovať hravou formou. 

 

Ciele:   

- umožniť dieťaťu získať predprimárne vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- naučiť ho správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia 

a vedieť ich riešiť 

- rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi v praktických cvičeniach  

- zabezpečovať depistáž škol. zrelosti v spolupráci CPPPaP 
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- rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne 

pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom 

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu a k vlastnej kultúre 

- naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy, životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty 

- podchytiť a individuálne sa venovať talentovaným deťom 

- individuálne sa venovať deťom s odkladom školskej dochádzky 

- v rámci digitalizácie školy viesť deti k základnej obsluhe PC 

- z každého dieťaťa vyformovať úspešného absolventa predprimárneho vzdelávania 

- pripraviť dieťa na bezproblémový vstup do základnej školy 

- mať šťastné a spokojné deti, ktoré radostne prežijú roky v materskej škole 

 

Školský vzdelávací program bol v minulom školskom roku doplnený o výkonové štandardy 

korčuliarskeho, predplaveckého výcviku, Pilatesu, Lega a Školy v prírode.  

             

2. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy 

 

 Silnou stránkou školy je 100%-ná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. Výchovu a 

vzdelávanie zabezpečuje 6 učiteliek predprimárneho vzdelávania vrátane riaditeľky. 

 

Ciele:   

- v nasledujúcich rokoch motivovať pedagogických zamestnancov ďalej sa kontinuálne 

vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu aj o atestačné vzdelávanie a budovať svoj kariérny 

rast 

- umožňovať účasť na kontinuálnom  a aktualizačnom vzdelávaní podľa ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok 

- motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané 

celoživotným štúdiom zavádzali do tematických plánov, aby využívali vo výchove a 

vzdelávaní detí moderné metódy a formy práce 

- vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie v práci s PC, využívať 

moderné informačné technológie v praxi 

 

Nepedagogickí zamestnanci sa budú vzdelávať v oblasti BOZP a Protipožiarnej ochrany. 

Vedúca ŠJ absolvuje vzdelávanie podľa pokynov ŠÚ a KŠÚ. 

 

 

3. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy 

 

Materská škola je majetkom Mesta Púchov, preto jej modernizáciu a opravy sa budú 

realizovať cez zriaďovateľa z rozpočtu školy, z prenájmu priestorov bývalej práčovne, z 2 % 

daní a pomocou sponzorov. 
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Ciele: 

- neustále dopĺňať triedy modernými učebnými a interaktívnymi pomôckami, detskou a 

odbornou pedagogickou literatúrou 

- dokončiť výmenu starých okien za plastové 

- výmena nábytku v triede na poschodí (z 2 % daní) 

- zakúpiť nový elektrický sporák v ŠJ 

- obnoviť maľby a nátery v MŠ podľa potreby 

- oprava a náter oplotenia 

- rekonštrukcia umyvárne v dvoch triedach 

- rekonštrukcia a zateplenie budov MŠ 

- rekonštrukcia hygienických priestorov zamestnancov ŠJ 

- postupné dopĺňať nové hracie prvky na školský dvor 

- zabezpečovať revízie elektrospotrebičov, bleskozvodov, výťahu 

- dodržiavať predpisy BOZP, zabezpečiť zamestnancom dostatok OPP 

 

4. ZÁVER: 

 

Koncepcia rozvoja školy na roky 2013 – 2018 vychádza zo súčasných podmienok, 

zohľadňuje skutočnosti, reálny stav a potreby školy. Bude tvoriť východiská pre vypracovanie 

konkrétnych úloh Plánu práce školy pre daný školský rok. 

Táto práca si vyžiada nemálo úsilia, trpezlivosti, flexibility, pedagogického majstrovstva, 

finančných prostriedkov a znalosti vedúceho pedagogického zamestnanca v pracovno-právnej 

a ekonomickej oblasti. Všetky naplánované ciele majú svoje opodstatnenie. Som si vedomá 

toho, že bez ochotného kolektívu a podpory všetkých zamestnancov by bolo veľmi ťažké ich 

splniť.  

 

  

 


