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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. Ľ. Štúra  318/23 vo Svidníku na 
školský rok 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 
Materská škola je v prevádzke od 15. decembra 1975,  má 7 tried, 25 zamestnancov, z toho 16 
pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov. Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu – „Zvedavček“.  
Táto materská škola je pripravená na otvorenie školského roka 2012/2013. Na MŠ práve 
prebiehajú opravy stropov v jednotlivých triedach.  
Aktivity, ktorým sa venujeme počas školského roka:  
Kultúrno-spoločenské aktivity v MŠ – rok 2012: 

• celý rok priebežne výučba základov anglického jazyka - prípravné triedy 
• práca s počítačom - „Malí programátori“ 
• výtvarný a literárno-dramatický odbor v MŠ 
• návšteva divadelných predstavení podľa ponuky 
• „Deň tolerancie“ - oslava narodenín 

 

JANUÁR:    
• výchovný koncert - ZUŠ – podľa ponuky 
• exkurzia ZŠ pred zápisom do 1. ročníka ZŠ – podľa ponuky 
• súťaž v konštruovaní - „Legoland“ – priebežne 

 

FEBRUÁR:    
• Srdiečko – „Chráňme si zdravie“, beseda a priama ukážka práce členov SČK,  
• Valentínska kvapka krvi – 14.  február 2012                         
• súťaž vo výtvarnej výchove - „Vesmír očami detí a Žitnoostrovské pastelky“ – podľa 

ponuky                   
• „Rozprávkový karneval“-  rozvíjať sebahodnotenie a hodnotenie detí – 7. február 2012 
• expozícia detských prác - „Detská galéria“ – priebežne 

 

MAREC:         
• “Kniha - môj priateľ!“ - návšteva PK, beseda, úcta ku knihám - podľa ponuky 
• MDŽ – 8. marec 2012 
• „Talentované hviezdičky“ - prednes poézie a prózy  školské kolo  
• „Deň detskej knihy – 14. marec 2012 
• návšteva galérie Dezidera Millyho – podľa ponuky 
• „Deň učiteľov“- vážiť si prácu učiteľky ocenením, pozornosťou 28. marec 2012 

 

APRÍL:          
• Apríl - mesiac lesov - vychádzky do prírody, chrániť ju, vzťah k prírode - v priebehu 

mesiaca 
• „Deň narcisov“- improvizovaná záhradka v MŠ – 21. apríl 2012 
• „Deň Zeme“- výsadba stromčekov – 22. apríl 2012 
• „Veľkonočné kraslice“- výstavka kraslíc, oživovanie tradícií – 3. apríl  2012                                                                                    
• Čistá školička“- úprava školského dvora a záhrady  - 4. apríl 2012 
• Stavanie mája!“- rozvíjať ľudové zvyky, májová veselica, radosť, spev – 31. apríl 

2012 
 

MÁJ:               
• „Mamka - moja najdrahšia!“- kultúrny program pre mamky, obdarovať ich darčekom 



– 10. máj 2012 
• „Svet liečivých rastlín“- výlet do prírody, zber rastlín, ochutnávka čajov – priebežne 
• „Chráňme si zdravie!“- beseda a priama ukážka práce členov SČK a FALCK – 

priebežne 
• „Naši záchranári“- exkurzia hasičov, význam ich práce, ukážka – 28. máj 2012 
• „Módna prehliadka detí a zamestnancov MŠ“ – 29. máj 2012 
• priama ukážka policajtov pri zásahu, psovodov, oboznámenie detí so zbraňou – 30. 

máj 2012 
• exkurzia skanzenu - ľudové zvyky, tradície, kultúra – podľa ponuky 

 

JÚN:                  
• MDD - diskotéka najmenších, vyvolať radosť zo sviatku 1. jún 2012 
•  „Deti deťom“ - kreslenie na chodník – 15. jún 2012 
• „Z rozprávky do rozprávky“- maňuškové divadlo - dramatické umenie – v MŠ 
• „Deň kvetov“ - aranžovanie kytičiek z lúčnych kvetov a rastlín - krása prírody – 21. 

jún  2012 
• Ahoj MŠ – ZŠ volá! - slávnostná rozlúčka prípravkárov s kamarátmi a s MŠ, kultúrny 

program, darčeky, fotografovanie s tablom – 21. jún 2012 
• návšteva Integračného centra pre mentálne postihnuté deti – podľa ponuky 

 

Športové aktivity:   
• súťaž v bicyklovaní - športové dopoludnie – máj – jún 
• „Budeme sa spolu hrať!“- cvi číme na terase - odolnosť, vytrvalosť, pohyb 
• „Môj najväčší snehuliak“- súťaž detí – január, február 
• „Veselá sánkovačka“- otužovanie, tvorba silného svalstva, bezpečnosť 
• „Zimné vilomeniny“- vytrvalosť, tvorivosť, talent a fantázia 
•  „Prekážkový pobyt detí“- chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie – otužovanie detí 

vodou, snehom a opatrným slnením - prevencia chorôb – počas roka 
 

OKTÓBER:            
• 67. výročie KDO - kladenie kytíc k soche arm. gen. Svobodu, beseda, exkurzia 

Vojenského múzeá, pamätníka Sovietskej armády, MUK – 6. október 2012 
• Úcta k starším – DK a Denné centrum 15.- 19. október  2012 

 

NOVEMBER:     
• výsadba stromčekov v školskej záhrade - „Náš park“ 
• návšteva logopéda - odstraňovanie nedostatkov vo výslovností detí – podľa ponuky 
• monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno-výchovné pôsobenie 

u detí predškolského veku – priebežne 
 

DECEMBER:        
• „Vitaj Mikuláš!“ – radosť z darčekov – 6. december 2012 
• Výchovný Mikulášsky koncert – ZUŠ – 7. december  2012 
• „Vianočná besiedka“ – kultúrny program s rodičmi – 19. december  2012 
• pozdravy jubilantom na MsÚ – kultúrny program – podľa ponuky 
• uvítanie detí do života – kultúrny program – podľa ponuky 
• Betlehemský večer – kultúrny program – 9. december 2012 
• Vianočná pohľadnica – medzinárodná výtvarná súťaž – podľa ponuky 

 
 



2. Rozbor príčin nedostatkov 
 
Nemáme finančné prostriedky a potrebujeme v prvom rade:  

• zriadenie samostatného vykurovania (kotolne), 
• výmenu okien a dverí, 
• obnovenie exteriéru – fasádna omietka budov MŠ, 
• výmenu podlahoviny v triedach,  
• maľbu tried, 
• opravu terás na školskom dvore, 
• v jednotlivých triedach zrekonštruovať sociálne vybavenie, 
• do školskej kuchyne je potrebné zakúpiť kuchynský robot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 
 
Rekonštrukcia MŠ je potrebná, pretože je najstaršou materskou školou vo Svidníku – 37 
rokov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priebežná informácia o otvorení školského roku 2012/2013 
Škola: Materská škola Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník 

 
Riaditeľ/ka: Nataša Šepitková 

Zástupca/kyňa: Iveta Buchalová 

Počet pedag. zamestnancov: 16 

Počet nepedag. zamestnancov: 9 

Počet žiakov: 153 

Počet tried: 7 

Cudzie jazyky: anglický jazyk pre predškolákov 

3 hlavné priority na 2012/2013: • Vytvárať najvhodnejšie prostredie pre deti 
predškolského veku, čiže predprimárneho vzdelávania.  

 • Vybaviť celkový interiér a exteriér materskej školy 
moderným zariadením  a učebnými pomôckami na 
zlepšenie úrovne predprimárneho vzdelávania. 

 • Rekonštrukcia a modernizácia objektov materskej školy 
a školskej jedálne 

Kladné stránky: • Výhodná poloha v centre mesta a krásny rozsiahly areál 
materskej školy 

 • Možnosť získavania základov cudzieho jazyka  - 
anglický jazyk 

 • Výborne podmienky pre vzdelávanie detí s  informačno-
komunikačnými  technológiami, čiže pre prácu s deťmi . 

Záporné stránky: • Potrebné dovybavenie učebných pomôcok a hračiek. 

 • Je nutná postupná rekonštrukcia  objektov najstaršej 
materskej školy. 

 • Málo vybavený školský dvor. 

Mimoškolské aktivity: • Žitnoostrovské pastelky, Vesmír očami detí, Medonostná 
včela, Kreslenie na asfalt, Policajná zebra 

 • Aktivity v rámci projektov: 
     Recyklohry – zber drobného elektrozariadenia a     
     monočlánkov 
     „Zdravšie dýchame“ - zber starého papiera 2x ročne 

 • Spoločné aktivity pre deti a rodičov – kladenie vencov 
z príležitosti KDO, Úcta k starším, Vianočná besiedka, 
Karneval, Valentínska kvapka krvi, MDŽ, Deň Zeme, 
Deň matiek, stávanie mája, okresné súťaže SČK, MDD, 
rozlúčka prípravkárov 

 • Spolupráca so ZŠ Ul. Komenského, ZŠ Ul. 8. mája, 
Cirkevnou základnou školou, Podduklianskou 
knižnicou, POS, ÚzS SČK, záchrannou službou 



FALCK, nemocnicou arm. gen. L. Svobodu. 

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

Potreby a požiadavky • Aby sme zabezpečili podmienky pre bezproblémový 
chod materskej školy v školskom roku 2012/2013 
potrebujeme primerané množstvo finančných 
prostriedkov na zabezpečenie základných potrieb ako sú 
školské pomôcky, didaktické pomôcky, počítačové 
vybavenie, hračky,  dovybavenie školskej jedálne.  

 • Zakúpenie základných učebných pomôcok ako sú 
školské potreby (výkresy, farbičky, nožnice),  
kancelárske potreby,  čistiace prostriedky. 

 • Pracovné zošity, ktoré slúžia ako učebná pomôcka pre 
deti všetkých vekových kategórií. 

 • Zakúpenie hračiek, ktoré sú základom pre rozvoj detí 
predprimárneho vzdelávania 

 • Zakúpenie potrebného vybavenie pre školskú jedáleň 
ako sú hrnčeky, taniere, robot, škrabka a pod. 

 • Doplnenie lekárničiek v materskej škole  

 • Celá budova materskej školy si vyžaduje postupnú 
obnovu a modernizáciu tried nábytkom, stolmi, 
stoličkami, ale predovšetkým oprava pretekajúcej 
strechy, výmena vonkajších vchodových dverí do 
jednotlivých oddelení, pretože, len takýmto spôsobom 
môžeme dospieť k zníženiu nákladov na spotrebu 
energií. 

Rôzne:  • Materská škola je v prevádzke 37 rokov a je zároveň 
najstaršou materskou školou, ktorá má vysoký kredit a 
do ktorej rodičia majú záujem umiestniť svoje dieťa, 
o čom svedčí aj počet zapísaných detí v novom 
školskom roku 153. 

• V mesiaci august 2012 prebieha oprava stropov 
v triedach, maľba skladu a chodby v školskej kuchyni 

 • V budúcnosti je potrebné, aby mesto Svidník, ktoré je 
zriaďovateľom materskej školy, naďalej  zabezpečovalo   
finančné prostriedky na výmenu okien, terás, sociálnych 
zariadení pre deti, maľbu tried, šatní a ostatných 
priestorov. Taktiež je nevyhnutná modernizácia kuchyne 
a dovybavenie školského dvora náradím, ktoré 
zodpovedá všetkým normám, ale hlavne bude bezpečné 
pre aktívny pobyt detí. 

 


