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 ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Základná škola s materskou školou Brusno 

Školská 622, 976 62 Brusno 

048/4194461 

www.zsbrusno.sk 

zsbrusno@gmail.com, dsankova@gmail.com 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno : Mgr. Alexander Šabo 

      Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ : Mgr. Daniela Šanková 

      Predseda rady školy: Mgr. Anna Uhríková 

      Predseda rodičovského združenia: Lucia Dobríková 

 

ÚDAJE O ZRIADOVATEĽOVI 

 

      Zriaďovateľ Obec Brusno 

      Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno  

      048/4701021 

      obec@brusno.sk, starosta@brusno.sk  

 

Informácia o činnosti rady školy je zahrnutá v správe VVČ Základnej školy.  

 

 ÚDAJE O POČTE DETÍ  

 

V školskom roku 2020/ 2021 navštevovalo materskú školu 82 detí. 

 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ĎALŠÍCH 

ZAMESTNANCOCH 

 

Materská škola mala v školskom roku 2020/2021 8 pedagogických zamestnancov a 1 

prevádzkového zamestnanca.  

 

ÚDAJE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV 

 

Dvaja pedagogickí zamestnanci - druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 

predškolská pedagogika, zástupkyňa MŠ – prvá atestácia. 

Jeden pedagogický zamestnanec - druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 

pedagogika voľného času a ukončené doplňujúce štúdium pre materské školy. 

Jeden pedagogický zamestnanec – prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 

predškolská a elementárna pedagogika. 

Dvaja pedagogickí zamestnanci - stredné odborné vzdelanie učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo. 

Jeden pedagogický zamestnanec – ukončené stredné vzdelanie s maturitou a ukončené 

doplňujúce štúdium pre materské školy. 
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Jeden pedagogický zamestnanec – ukončené stredné vzdelanie s maturitou a začaté 

doplňujúce štúdium pre materské školy. 

 

O čistotu priestorov materskej školy a dodržiavanie hygienických predpisov sa staral 

jeden prevádzkový zamestnanec. 

Školské stravovanie je v kompetencii vedúcej školského stravovania a piatich 

zamestnancov v prevádzke, ktorí zabezpečovali celodenné stravovanie pre deti a obedy pre 

zamestnancov. 

 

ÚDAJE O DEŤOCH SO ŠVVP 

 

V školskom roku 2020/2021 materskú školu nenavštevovalo ani jedno dieťa so 

špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami. 

 

ÚDAJE O PRIJATÝCH DEŤOCH 

 

Počet prijatých detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 je 81. 

 

 

INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIA MŠ  

 

Materská škola sa prezentovala len na webovej stránke školy, v obecnom časopise 

a prostredníctvom komunikačných technológií. Nakoľko celý školský rok pretrvávala 

pandemická situácia, schádzanie a organizovanie spoločných aktivít s rodičmi nebolo 

odporúčané ministerstvom školstva. Všetky aktivity sa robili bez prítomnosti rodičov. 

Aktivity: Mikuláš, Karneval, Oslava MDD, Rozlúčka s predškolákmi.  

Zapojili sme sa do Logickej olympiády – deti získali medaile a diplomy za svoje znalosti, do 

výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč. 

Rodičia sa zapojili do súťaže o respirátory, ktoré vyhrali pre našu materskú školu. 

 

INFORMÁCIE O PROJEKTOCH 

  

Bol zrealizovaný projekt Detské ihrisko, na ktorý sme dostali financie z MŠVVaŠ SR. 

Projekt Múdre hranie – získanie 1000 eur na nákup pomôcok na rozvoj kognitívnych, 

psychomotorických kompetencií u detí.  

 

Materská škola spolupracuje s centrom CŠPP Brusno, u detí bola vykonaná logopedická 

depistáž, a testovanie školskej zrelosti.  

Naďalej sme informovali rodičov každý mesiac o výsledkoch edukačného procesu ich detí 

prostredníctvom zošitov. 

 

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNE PODMIENKY 

 

Materská škola bola 4 -triedna, poskytovala celodennú starostlivosť. Poskytovala ju 

deťom od 2 do 6 rokov. Deti boli do tried rozdelené podľa veku. 

Dôležitou súčasťou edukačného procesu bolo aj prostredie, v ktorom sa tento proces 

odohrával. Týmto prostredím je interiér materskej školy – vnútorné prostredie fyzikálne 

a psychosociálne, ale aj exteriér  materskej školy – vonkajšie prostredie okolie materskej 

školy. 



Materská škola mala 2 triedy, 2 triedy + spálne a 2 spálne, jednu miestnosť 

s hygienickým zariadením. V triedach sú vytvorené centrá aktivít. Centrá sú v jednotlivých 

triedach prispôsobené priestorom triedy a vekovej skupine detí. Nachádzajú sa v nich 

didaktické pomôcky a hračky, ktoré slúžia deťom na získanie nových vedomostí a upevnenie 

si poznaného. Vybavenosť triedy a centier didaktickými pomôckami a hračkami je na dobrej 

úrovni.  V dvoch triedach sa nachádza interaktívna tabuľa. triede predškolských detí sa 

nachádza počítač, tlačiareň, a interaktívna tabuľa.  

Materská škola má telocvičňu, ktorá je vybavená športovým náradím, ihrisko s umelou 

trávou, ktoré využívajú deti na športové hry počas celého roka a nové preliezky na školskom 

dvore. Deťom boli zakúpené kolobežky a odrážadlá, ktoré využívajú počas pobytu vonku. 

Deti sa stravujú v spoločnej jedálni školského stravovania základnej a materskej školy. 

 

   

 

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY 

 

Silné stránky: 

- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

- flexibilita zamestnancov 

- využitie v edukačnom procese inovatívne metódy (pohybové aktivity, zážitkové 

učenie, bádateľské aktivity) 

- plnenie prierezových tém pohybová a enviromentálna výchova vo výchove 

a vzdelávaní rôznymi aktivitami 

- prezentácia materskej školy prostredníctvom internetovej stránky a obecného 

časopisu 

- dobré vzťahy učiteľ – dieťa – rodič, 

- záujem o materskú školu aj z iných obcí 

- pripravenosť detí na primárne vzdelávanie 

- rozvoj psychomotorických kompetencií u detí prostredníctvom využívania interiéru 

a exteriéru mš,  

- zapojenie sa do rôznych projektov. 

 

 Slabé stránky:  
- malé priestory na taký počet detí 

- žiadny priestor - zborovňa pre pedagogických zamestnancov 

- stagnujúci záujem o vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie, motiváciu učiteliek MŠ 

- neuzatvorený vonkajší areál ZŠ s MŠ 

- ničenie a nešetrné zaobchádzanie starších detí s vonkajšími pomôckami pre deti mš 

 

 

 

 

 

 

V Brusne dňa 14.10.2021                                                   Vypracovala Mgr. Daniela Šanková 

                                                                                                            Zástupkyňa pre MŠ 


