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Stanovisko MsR zo dňa 23. augusta 2012: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre vzdelávanie, kultúru, športu a mládež zo dňa 30. augusta 2012: 

 

  

 

 
  

 

 

  

Svidník, 14. august 2012  



NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy na Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku na 
školský rok 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Materská škola Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku je päťtriedna materská škola, ktorá bola daná 
do užívania v roku 1978. V súčasnej dobe má 17 zamestnancov, z čoho je 11 pedagogických 
zamestnancov, 1 vedúca ŠJ na 50 % úväzok, 3 kuchárky a 2 upratovačky. Na školský rok 
2012/2013 je zatiaľ zapísaných 88 detí, z toho je 25 predškolákov, 1 dieťa má odloženú 
školskú dochádzku, 12 detí je mladších ako tri roky. 
Na začatie školského roku je zabezpečená potrebná triedna dokumentácia v zmysle platnej 
legislatívy. Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií predprimárneho vzdelávania v šk. r. 
2012/2013 je potrebné, aby boli materskej škole poskytnuté finančné prostriedky na: 

• základné učebné pomôcky /výkresy, farby.../ 
• pracovné zošity, ktoré slúžia ako pomôcka pre deti na plnenie výkonových štandardov 

/cieľov/ 
• detské časopisy 
• kancelárske potreby pre riaditeľku a vedúcu školskej jedálne 
• hračky, ktoré sú základom pre rozvoj osobnosti dieťaťa.  
 

Materská škola je zapojená do 4. ročníka  slovenského projektu „ Zelená škola“, ktorý je 
zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl 
v medzikontinentálnom meradle. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ 
a zelenej vlajky EcoSchools. Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu, ochranu 
životného prostredia a zdravý životný štýl. Prostredníctvom aktivít chceme cez deti pôsobiť 
na rodičov a okolie. Všetky aktivity sú uvedené vo vlastnom materiály. 
 
Na aktívny pohyb deti bola z finančných prostriedkov rodičov ku koncu školského roka 
2011/2012 zakúpená zostava hojdačiek. Počas prázdnin sme zakúpili ďalšiu zostavu hojdačiek 
so šmýkačkou, ktorú je ešte potrebné nainštalovať. S modernizáciou školského dvora chceme 
pokračovať aj v školskom roku 2012/2013, hlavne cez projekty a výzvy. 
 
Vybavenie školskej kuchyne je zastaralé a preto je potrebné hľadať finančné prostriedky na jej 
modernizáciu. Počas prázdnin bola prevedená rekonštrukcia druhého oddelenia, t.j. kompletne 
zrekonštruované sociálne zariadenie pre deti, maľba triedy a spálne, vrátane náteru dverí na 
celom oddelení. V šatni bola položená nová podlahová krytina. Aby bola dodržané hygienické 
požiadavky na prípravu jedla bola vykonaná hygienická maľba školskej kuchyne a štyroch 
kuchyniek na výdaj stravy pre deti. 
 
Poloha materskej školy v tichom prostredí dáva príležitosť na neželané návštevy. Keďže do 
hospodárskej budovy bolo už dvakrát násilne vniknutie, dvere boli natoľko poškodené, že  
sme ich museli vymeniť za nové. 
 
Materská škola vynakladá väčšinu svojich finančných prostriedkov na zabezpečenie 
prevádzky, t.j. všetky druhy energií, ale hlavne na teplo a teplú úžitkovú vodu. 
 
 
 
 
 
 



2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
Všetky hore uvedené nedostatky vyplývajú z nedostatku finančných prostriedkov,  ktoré sa 
odvíjajú od počtu detí, nie od potrieb školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
Na zníženie nákladov na teplo  je potrebné  vymeniť okná na materskej škole, čím by sa 
odstránil únik tepla a ušetrili by sa finančné prostriedky, ktoré by sa využili na modernizáciu 
a vybavenie materskej školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priebežná informácia o otvorení školského roku 2012/2013 
                          Škola: Materská škola Ul. 8. mája 500/56, 089 01 Svidník 
 
Riaditeľ/ka: Anna Džupinová 

Zástupca/kyňa: Adriana Pásztorová 

Počet pedag. zamestnancov: 11 

Počet nepedag. zamestnancov: 5 

Počet žiakov: 88 

Počet tried: 5 

Cudzie jazyky:  

3 hlavné priority na 2012/2013: • Vytvárať pre deti podnetné prostredie na predprimárne 
vzdelávanie  

 • Vybavenie školského dvora vhodným a bezpečným 
náradím na aktívny pohyb detí 

 • Postupná rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ 
a školskej kuchyne 

Kladné stránky: • Rozľahlý školský dvor 

 • Možnosť získavania základov cudzieho jazyka (AJ) 

 • Dostatočné podmienky na zavádzanie IKT v práci s 
deťmi 

Záporné stránky: • Nedostatok hračiek,  

 • Zastaralé učebné pomôcky 

 • Málo vybavený školský dvor 

Mimoškolské aktivity: • MŠ je držiteľkou medzinárodného certifikátu „Zelená 
škola“ a zelenej vlajky EcoSchools. Aktivity sú 
zamerané na plnenie 4. ročníka  slovenského projektu „ 
Zelená škola“, ktorý je zapojený do svetového hnutia 
EcoSchools, teda do siete Zelených škôl 
v medzikontinentálnom meradle. Projekt je zameraný na 
environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia 
a zdravý životný štýl. Prostredníctvom aktivít chceme 
cez deti pôsobiť na rodičov a okolie. 

• Svetový deň výživy (16.10.) 
• Deň stromov (22.10.) 
• Deň zeme (22.4.) 
• Eko deň jar- úprava zelene a okolia školy 
• Svetový deň životného prostredia (5.6.) 

 • Aktivity v rámci projektov: 
Recyklohry – zber drobného elektrozariadenia a 
monočlánkov 
„Chráň prírodu a pomôž svojej škole“ – zber tetrapaku 
z čerstvého mlieka SABI 



„Zachraň strom“- zber starého papiera 2x ročne 
„Vy čistíme Slovensko“ – projekt organizovaný MŽP SR ku   
Dňu Zeme 
 

 • Spoločné aktivity pre deti a rodičov – nočné 
pozorovanie oblohy v hvezdárni Roztoky, záhradná 
párty ku Dňu matiek, Cvičím s ockom, mamou –aktivity 
smerujúce k prevencii obezity detí, 

 • Spolupráca so ZŠ Ul. Karpatská a ZŠ Ul. 8. mája, 
Podduklianskou knižnicou 

 • Spolupráca s ostatnými inštitúciami mesta ako je 
polícia, hasiči atď. 

Potreby a požiadavky Pre úspešné získanie kľúčových kompetencií   
predprimárneho vzdelávania v šk. r. 2012/2013 je potrebné, 
aby boli materskej škole poskytnuté finančné prostriedky 
na: 

 • základné učebné pomôcky/ výkresy, farby.../ 

 • Kancelárske potreby pre riaditeľku a vedúcu školskej 
jedálne 

 • Pracovné zošity, ktoré slúžia ako pomôcka pre deti na 
plnenie výkonových štandardov (cieľov) 

 • Detské časopisy 

 • Doplnenie vybavenia školskej kuchyne (taniere, 
hrnčeky...) 

 • Materská škola pociťuje veľký nedostatok hračiek, ktoré 
sú základom pre rozvoj osobnosti dieťaťa 

Rôzne:  Materská škola je v prevádzke 34 rokov. Je to materská 
škola ktorá má vysoký kredit a do ktorej rodičia majú 
záujem umiestniť svoje dieťa. V mesiaci júl 2012 bola v 2. 
triede  prevedená rekonštrukcia sociálneho zariadenia 
s výmenou okien, vymenená podlahová krytina v šatni,  
maľba celého oddelenia a  náter dverí. Taktiež bola 
prevedená hygienická maľba školskej kuchyne a štyroch 
kuchyniek na výdaj stravy. Z prostriedkov rodičov bola na 
školský dvor zakúpená zostava hojdačiek na aktívny pohyb 
detí. 

 Je veľmi potrebné, aby mesto Svidník, ktoré je 
zriaďovateľom tejto materskej školy naďalej  hľadalo 
finančné prostriedky na opravu okien, terás, sociálnych 
zariadení pre deti, maľbu tried, šatní a ostatných priestorov, 
modernizáciu kuchyne a taktiež na vybavenie školského 
dvora náradím, ktoré zodpovedá všetkým normám, ale 
hlavne bude bezpečné pre aktívny pobyt vonku. 

 


