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a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

1) Názov školy 

 

Súkromná materská škola Montessori 

 

2) Adresa školy 

 

Prachatická 1A, 960 01 Zvolen  

Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica - elokované pracovisko 

 

3) Telefónne čísla škôl 

 

045/ 38 11 523 - Zvolen 

0917/962 922  - Banská Bystrica 

 

4) Internetová adresa školy 

 

http://www.skolymontessori.com 

 

5) Údaje o zriaďovateľovi: 

 

MONTESSORI, o.z., I. Krasku 7, 960 01 Zvolen 

 

6) Vedúca zamestnankyňa školy 

 

Mgr. Radka Kečkešová – riaditeľka SMŠ Montessori  

 

7) Poradné orgány školy 

 

Rada školy 

Ing. Ingrid Kosová, PhD. – predsedkyňa Rady školy 

Mgr. Kvetoslava Rábelyová- za zriaďovateľa 

Bc. Lenka Golianová - za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Anna Šuľáková – za pedagogických zamestnancov  

Anna Kmeťová - za nepedagogických zamestnacov 

JUDr. Michaela Lunterová – za rodičov SMŠ ZV 

Denisa Spišiaková – za rodičov SMŠ BB 

 
                 Pedagogická rada 
 

V školskom roku 2017/2018 mala pedagogická rada 6 členov. 
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b) Počet detí v SMŠ Montessori 

V školskom roku 2017/2018 bola v SMŠ Zvolen 1 vekovo zmiešaná trieda s počtom detí 

21. Počas školského roka sa vrátilo 0 detí zo ZŠ a 2 deti sa v máji 2018 presťahovali do Čiech 

a prerušili dochádzku na dobu neurčitú. SMŠ vo Zvolene nenavštevovalo žiadne dieťa so ŠVVP.  

V SMŠ Banská Bystrica bola 1 vekovo zmiešaná skupina detí s počtom detí 22. V priebe-

hu školského roka ukončilo 1 dieťa dochádzku a 2 deti sa odsťahovali. Do SMŠ v Banskej Bystrici 

bolo prijaté jedno dieťa so ŠVVP.  

c) Počet detí prijatých do 1. ročníka ZŠ 

V SMŠ Montessori Zvolen sa predškolskej prípravy zúčastňovalo 5 detí predškolského veku 

z toho 2 mali odloženú školskú dochádzku. Do 1. ročníka ZŠ nastúpilo 5 detí.  

V SMŠ Montessori BB sa predškolskej prípravy zúčastňovalo 11 deti predškolského veku. 

Všetky boli prijaté do 1. ročníka ZŠ.  

d) Zameranie školy 

Súkromná materská škola Montessori zabezpečuje vo svojich prevádzkach výchovu a vzdelá-

vanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov. Ak to personálne a priestorové podmienky dovoľujú, prijímajú 

sa aj deti od 2,5 roka. Cieľom materskej školy je podporovať a rozvíjať potenciál dieťaťa viesť dieťa k 

samostatnosti, podporovať rozvoj jeho zručností a kompetencií, budovať jeho sebaistotu v každoden-

ných činnostiach i komunikačných zručnostiach. Dbá sa pritom na jedinečnosť každého dieťaťa, pri-

čom sa opierame o poznatky modernej pedagogiky a psychológie, z ktorých vychádza Štátny vzdelá-

vací program, ako aj o princípy Montessori pedagogiky, ktoré úspešne využívajú stovky Montessori 

školských zariadení po celom svete.  

Pri zavádzaní tohto prístupu nám ide o skutočnú kvalitu tohto procesu, dodržiavame trojhodi-

nový pracovný cyklus, nastavujeme pripravené prostredie, kde je deťom umožnené slobodne napre-

dovať podľa svojich vnútorných potrieb. Režim dňa aj pravidlá v škôlke sú zamerané na to, aby po-

máhali deťom navštevujúcim naše zariadenie dosahovať čoraz väčší stupeň samostatnosti, vďaka 

čomu nielen rastie ich sebahodnota, ale preberajú zodpovednosť a stávajú sa aktívnymi účastníkmi 

výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Pre efektívnejšie uplatňovanie tejto metódy nestačí iba neustále vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov ale aj podpora a pochopenie zo strany rodičov, na ktorej sa snaží materská škola sys-

tematicky pracovať pomocou pravidelnej emailovej komunikácii, stretnutiami a seminármi 

o výchovných otázkach, a pravidelnými individuálnymi konzultáciami o pokroku ich detí. V komuniká-

cii s deťmi, rodičmi a zamestnancami sa snažíme využívať rešpektujúci prístup. 

Súkromná materská škola Montessori, Prachatická 1A, 960 01 Zvolen 

Elokované pracovisko – SMŠ Montessori, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica 

 



 

 

e) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických za-
mestnancov školy 

V školskom roku 2017/2018 zabezpečovali v SMŠ Montessori Zvolen výchovno-vzdelávací 

proces 2 pedagogické zamestnankyne na plný úväzok, jedna učiteľka na 85 percentný úväzok. Jed-

na pedagogická zamestnankyňa si ukončila požadované kvalifikačné štúdium podľa vyhlášky MŠ SR 

č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov. Všetky tri uči-

teľky nastúpili na Národný diplomový kurz Montessori v Bratislave a Prahe. V tomto roku si dorobili aj 

adaptačné vzdelávanie a boli kvalifikované na samostatné učiteľky.  

Mimo pedagogických zamestnankýň pracuje v zariadení 1 nepedagogická zamestnankyňa, 

ktorá zabezpečuje dovoz a výdaj stravy (obedy), ako aj prípravu stravy (desiaty a olovranty).  

V elokovanom pracovisku Banská Bystrica zabezpečovali v školskom roku 2017/2018 vý-

chovno-vzdelávací proces 3 pedagogické zamestnankyne (vrátane riaditeľky) na plný úväzok. Jedna 

pedagogická zamestnankyňa má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa pedagogického sme-

ru i s požadovanou odbornou pedagogickou spôsobilosťou a ďalšie 2 zamestnankyne majú pedago-

gické a špeciálne pedagogické vzdelanie 2. stupňa VŠ. Všetky učiteľky spĺňajú odbornú kvalifikáciu 

aj v oblasti Montessori pedagogiky.  

V elokovanom pracovisku pracuje 1 nepedagogická zamestnankyňa, ktorá má na starosti vý-

daj a prípravu jedla a pomáha deťom pri príprave stolovania, pri stolovaní a jednoduchej príprave 

jedla.  

Na konci školského roku 2017/2018 bolo potrebné vyriešiť personálne zmeny, keďže pani ria-

diteľka Bc. J. Polomská sa rozhodla ukončiť pracovný pomer. 
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f) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnankýň školy 

V školskom roku 2017/2018 sa 2 učiteľky zo SMŠ B. Bystrica zúčastnili medzinárodného se-

minára Umenie pozorovať s Karen Pearce z UK, 1 učiteľka sa zúčastnila 2. Národného stretnutia 

montessori učiteľov v Čechách. 3 učiteľky zo SMŠ Zvolen sa pravidelne zúčastňujú národných kurzov 

v Bratislave a v Prahe. 

Ďalšie plány na odborný rast je plánovaný a zaznamenaný v dokumente Zabezpečenie odbor-

ného rastu pre zamestnancov SMŠ Montessori. Odbornému rastu pomáhajú aj metodické stretnutia, 

ktoré sú určené na podelenie sa o odborné znalosti, ale tiež vzájomné zdieľanie o výchovno-

vzdelávacích situáciách.  

Máme v pláne, aby sa tieto stretnutia stali pravidelnými, budeme naďalej iniciovať vzájomné 

pozorovania, pravidelné porady a to najmä v snahe o zlepšovanie kvality montessori prístupu v oboch 

škôlkach.   

Všetky zamestnankyne sa venujú sústavnému štúdiu odbornej literatúry, legislatívy, zborníkov 

z konferencií a pod. 

 



 

 

g) Aktivity materskej školy a jej prezentácia na verejnosti 
 
Zvolen 
 
Besiedka pre starých rodičov 

Vystúpenie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb pri príležitosti Dňa úcty k starším 

Návšteva výstavy jabĺk v lesníckom múzeu  

Výlet na Môťovskú priehradu 

Prezentovanie podpolianskych krojov pani Rusinovou (vedúca folklórneho súboru Podpoľanček)  

Návšteva Lesníckeho múzea vo Zvolene – Výstava lesných zvierat, Huby, Tradičné Vianoce, Diviak  

Návšteva výstavy bábok a dekoratívnych predmetov  

Návšteva planetária v ZH 

Vianočné tvorivé dielničky s krátkym programom pre rodičov detí  

Mikulášske obdarúvavanie na Nám. SNP vo Zvolene 

Exkurzia v Arborétum Zvolen  

Výlet na Lánice 

Návšteva Podpolianskeho osvetového strediska - tvorba keramiky 

Karneval  

Návšteva Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene 

Saunovanie s predškolákmi  

Výlet k Hronu 

Vyšetrenie školskej zrelosti – depistáž prostredníctvom CPPaP  

Plavecký výcvik 

Deň rodiny s vystúpením v parku 

Návšteva divadelného predstavenia 

Predstavenie netradičných hudobných nástrojov v prírode 

Exkurzia pre predškolákov v  ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene 

Rozlúčka s predškolákmi 

Spoločne strávený deň s odchádzajúcimi aj budúcim škôlkarmi na Lunterovom ranči 
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       Pravidelné návštevy knižnice Mikuláša Kováča – so zameraním na literatúru podľa aktuálnej témy v materskej škole 

Šarkaniáda s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi 

Návšteva Zvolenského zámku – vzdelávací cyklus 

Lyžiarsky výcvik – lyžiarske stredisko Selce Čachovo 

Plavecký výcvik – Štiavničky 

Logopedická depistáž – v rámci dlhodobej spolupráce s CŠPP na Kolárovej ulici, identifikácia detí   s narušenou komu-
nikačnou schopnosťou a rizikových detí, ďalšie odporúčanie ku klinickému logopédovi 

Psychologická depistáž – testy školskej zrelosti a spôsobilosti pre predškolákov 

Vianočná besiedka – spievanie vianočných kolied, tanečné vystúpenia detí, spoločné posedenie s rodičmi v priestoroch   
SMŠ, tvorivé dielne - výroba sviečok z včelieho vosku, vianočných pozdravov a jednoduchých ikebán 

Návšteva hudobného átria v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici – oboznámenie sa a hranie na rôznych druhoch 
hudobných nástrojov  

Karneval v priestoroch škôlky – so zameraním na masky z reálneho sveta okolo nás 

Pravidelné turistické vychádzky: 

Na Urpín 

Pod Rybou 

Kúpele Sliač 

Banská Bystrica 
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K Rudlovskému medokýšu 

Mestský park pod Múzeom SNP 

Návšteva Rozprávkového domu v Banskej Bystrici – ako sa správame, ako si objednáme, stolujeme - základy slušného 

správania v reštaurácii 

Návšteva Dielne ľudových remesiel ÚĽUV – práca s prútim – výroba korbáčov, práca s roztaveným voskom - výroba kras-

líc 

Návšteva lesníckych dní vo Zvolene – aktivity so zameraním na oboznámenie sa so slovenskými lesmi – rastliny, živočíchy 

Pravidelné stretnutia s rodičmi 1. štvrtok v mesiaci – voľné diskutovanie na rôzne témy z oblasti 

Montessori pedagogiky 

Téma rodina - návšteva mamičky s bábätkom a ukážka starostlivosti o bábätko 

„Ako vyzerá môj deň v škôlke“  - prezentácia deťmi, spoločný deň v škôlke pre mamičky Ku Dňu matiek  

„Ako vyzerá môj deň v škôlke“  - prezentácia deťmi, spoločný deň v škôlke pre ockov Ku Dňu otcov  

Výlet s deťmi na koníky do Ľubietovej – jazdenie na poníkoch, cviky s prvkami hipoterapie 

Návšteva Zveroparku pri Žarnovici – spoznávanie prírody, zvierat,  priamy kontakt so zvieratami 
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Prezentácia SMŠ BB: 

Prezentácia materskej školy na konferencii Integrácia in Banská Bystrica – konferencia so zame-

raním na sieťovanie odborníkov v regióne 

Prezentácia materskej školy v Komunitnom centre Sásová – prezentácia so zameraním na oslo-

venie potenciálnych nových rodičov a zvýšenie povedomia o Montessori pedagogike v širokej ve-

rejnosti 

Prezentácia materskej školy na Medzinárodnej Montessori konferencii – prezentovanie materskej 

školy na 1. medzinárodnej konferencii o Montessori pedagogike uskutočnenej na Slovensku 

v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Výstup z konferencie bol následne 

odprezentovaný pred rodičmi materskej školy. 
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i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 
 V priebehu školského roka 2017/2018 nebola v SMŠ Montessori realizovaná žiadna in-

špekčná činnosť 

   

    

j) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

V školskom roku sa podarilo zriaďovateľke pani Kosovej nájsť nový vyhovujúci objekt na 

presťahovanie škôlky SMŠ Zvolen do nových, väčších a vyhovujúcejších priestorov na Prachatic-

kej 1A , Zvolen. Napriek plánovanému dátumu sťahovania sa do nových priestorov v apríli 2018 

sa pre nedodržanie termínov odovzdania nových priestorov nakoniec SMŠ sťahovala až na prelo-

me júl / august. So sťahovaním boli spojené náklady aj s úpravou starého priestoru do pôvodného 

stavu a taktiež niektoré nečakané výdaje. Viac informácií v súbore Sumarizácia výdajov na rekon-

štrukciu. Napriek tomu považujeme toto rozhodnutie za prínosné, ocenili ho nielen pedagogický 

zamestnanci a rodičia, ale najmä deti. Nový priestor pozostáva z chodby,  veľkej osvetlenej herne, 

kúpeľne a WC, a spálničky. Za veľký benefit považujeme možnosť pracovať aj vo vonkajšom 

priestore, ktorý je zabezpečený tak, že umožňuje deťom pracovať počas pracovného cyklu von. 

Priestor je presvetlený, s dobrým výhľadom, v tichom prostredí. V spolupráci s rodičmi je na jar 

2019 plánovaná úprava vonkajšieho ihriska s vybudovaním preliezok.  
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Strava je naďalej zabezpečená dovážaním z MŠ Hrnčiarska vo Zvolene. Triedy SMŠ Mon-

tessori sú vybavené didaktickými pomôckami a Montessori materiálom, ktorý bol v tomto školskom 

roku rozšírený. Tento materiál sa dopĺňa a pravidelne zamieňa.  

SMŠ Montessori Banská Bystrica sídli v priestoroch Športového gymnázia na Triede SNP 54, 

v prízemných priestoroch jedného z bočných krídel. SMŠ Montessori má priestory v prenájme, kaž-

doročne sa o ne musí uchádzať vo výberovom konaní. Priestory sú upravené tak, aby spĺňali požia-

davky na predškolské zariadenie. Strava v zariadení je zabezpečená zo školskej jedálne športového 

gymnázia.  

Zamestnankyne SMŠ Montessori Banská Bystrica majú k dispozícii 2 tlačiarne a 2 noteboo-

ky. SMŠ disponuje dostatočným počtom stolov, ktoré sú v rôznej výške – čo zodpovedá heterogén-

nej skupine. Triedy sú v SMŠ BB členité, každá časť pozostáva z 3 miestností, ktoré sú prepojené 

chodbou.  

Rôzne údržby a úpravy pomáha riešiť školník budovy gymnázia, ale i rodinní príslušníci a ro-

dičia detí.  

V oboch škôlkach je potrebná „revitalizácia“ didaktického materiálu. V minulosti bola väčšina 

materiálov zabezpečená vďaka zriaďovateľovi a zapájaniu sa do súvisiacich projektov. Avšak mo-

mentálne je na zodpovednosti každej pobočky, aby si vytvárala  finančnú rezervu a zakúpila potreb-

ný materiál podľa priorít. Môžu sa čerpať prostriedky z rozpočtu, ktoré sú na to určené, avšak 

v prípade, že SMŠ je vo finančnej strate, nemôže si takýto materiál dovoliť zakúpiť. 



 

 
Súkromná materská škola Montessori, Prachatická 1A, 960 01 Zvolen 

Elokované pracovisko – SMŠ Montessori, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica 

l) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

Výchova a vzdelávanie detí v SMŠ Montessori sa realizovala v šk. roku 2017/2018 podľa Škol-

ského vzdelávacieho programu „Ruka je nástrojom ducha“, ktorý vychádza z filozofie a pedago-

gickej koncepcie M. Montessori. 

 

a. výchovu a vzdelávanie detí rozvíjať prirodzenou cestou, a to prostredníctvom princípov 

a zásad Montessori pedagogiky 

b. princípy a zásady Montessori pedagogiky napĺňať podľa metodiky AMI inštitútov, ktoré strážia 

„čistotu“ a pôvodné myšlienky Marie Montessori 

c. podporovať duševnú pohodu detí i zamestnancov  

d. budovať stabilné miesto medzi MŠ vo Zvolene a v B. Bystrici  

e. nadštandardnou prácou smerom k dieťaťu i k rodičovi pomáhať budovať silnú komunitu rodičov 

i priateľov školy, ktorí si uvedomujú potrebu meniť určité prístupy a spôsoby výchovy 

a vzdelávania 

 

k) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnos-
ti školy 

 
SMŠ Montessori je súkromným školským zariadením, ktorého zriaďovateľom je MONTESSORI, o.z. 

SMŠ Montessori má vlastnú právnu subjektivitu.  

 

Zdroje financovania SMŠ Montessori:  

a) dotácie zo štátneho rozpočtu cez podielové dane obce  

b) príspevky od rodičov vo forme školného, ktoré bolo zriaďovateľom stanovené vo výške180 eur 

(Zvolen) a 230 eur (Banská Bystrica) na šk. rok 2017/2018  

c) nenormatívne finančné prostriedky pre 5-6 ročné deti  

d) štvrťročné príspevky rodičov do triedneho fondu  a príspevok na hygienu vo výške  

 15+20 eur na školský rok- Banská Bystrica,  

20+5,50 eur na školský rok - Zvolen 

e) 2 % z daní pre MONTESSORI, o.z.  

 

Finančná správa o hospodárení za SMŠ Montessori Zvolen bude súčasťou dokumentácie v časti 

Prílohy.  

Finančná správa o hospodárení za SMŠ Montessori Banská Bystrica bude taktiež súčasťou doku-

mentácie v časti Prílohy. 



 

 
Súkromná materská škola Montessori, Prachatická 1A, 960 01 Zvolen 

Elokované pracovisko – SMŠ Montessori, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica 

f. vytvárať multikultúrne prostredie, ktoré bude viesť deti k tolerancii, k poznaniu 

a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov 

a bariér 
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m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú  

                   nedostatky 

Silné stránky MŠ Slabé stránky MŠ 

• vysoká miera zainteresovanosti pedagogických 

zamestnankýň na kvalite výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

• • ochota pracovať nad rámec svojho pracovného 

času 

• • vysoká morálna kvalita zamestnankýň 

• • vysoká odborná úroveň učiteliek v oblasti mon-

tessori pedagogiky a jej overovaním v praxi, oboha-

tenie skúsenosťou 

• • záujem pedagogických zamestnankýň o vzdeláva-

nie a zvyšovanie odbornosti, 

• kvalitný diagnostický systém vďaka montessori ana-

lytics 

• • kvalitná príprava detí na vstup do 1. roční-ka ZŠ 

• • spokojnosť detí a rodičov, úprimné vzťahy 

• • podpora a výpomoc zo strany zriaďovateľa aj ce-

lého tímu (propagácia, ekonomické, personálne) 

• dobré vybavenie didaktickými pomôckami  

•  čiastočne nevyhovujúce priestory v BB v zmysle prí-

lišného členenia a slabej možnosti mať prehľad o ce-

lom priestore 

• schopnosť vybudovať stabilný prísun nových detí po 

odchode väčšieho množstva predškolákov 

• vedieť vhodne spropagovať SMŠ a vedieť počas celé-

ho roku osloviť cieľovú klientelu (ak nerátame propa-

gáciu cez FCBK) 

• stabilita pedagogického tímu 

• finančná nestálosť SMŠ 

• chýbajúca stabilizácia a systémovosť dlhodobého 

fungovania v oblastí pravidelných udalostí počas roka 

(metodické stretnutia, školenia pre rodičov, atď.) 

• nezaangažovanosť v iných projektoch a spolupráci 

s inými inštitúciami (napr. ekologických 

  

Príležitosti Ohrozenia 

• možnosti rásť odborne i ľudsky, ktoré umožňuje 

predovšetkým zriaďovateľ personálnou i finančnou 

podporou 

• vytváranie nových príležitostí na spoluprácu 

s rodinou, systematické zapájanie rodičov do pro-

jektov 

• narastajúci záujem rodičov o nové prístupy k výcho-

ve a vzdelávaniu detí, ich zúčastňovanie sa na se-

minároch o princípoch montessori pdg., čo umožňu-

je efektívnejšiu a jednoduchšiu prácu s dieťaťom 

• rastúci záujem pedagogickej. verejnosti  

o montessori, čo môže priniesť spoluprácu so štu-

dentami VŠ a osvety 

• zapájanie sa do projektov a spolupráca 

s organizáciám, ktoré majú rovnaké, alebo podobné 

hodnotové zameranie ako filozofia M. Montessori 

• stať sa zastabilizovaným zariadením s dobrou repu-

táciou, zaručujúcu kvalitu predškolského vzdeláva-

nia  

• ohrozenie pedagogických zamestnankýň na syndróm 

vyhorenia a vyčerpania ( vzhľadom na vysokú nároč-

nosť odborného výkonu a tiež vo Zvolene na kombiná-

ciu práca + národné kurzy+ rodinné povinnosti) 

• výmena zamestnankýň v SMŠ Zvolen a BB 

• zvýšený počet novovzniknutých zariadení pre deti vo 

veku od 2-6 rokov (B. Bystrica) 

• závislosť a zároveň neistota normatívnych prostried-

kov na žiaka s ohľadom na rozhod-nutie Mestského 

zastupiteľstva Zvolen 

• finančná nestabilita (škôlka je rozpočtovaná na maxi-

málny počet detí, v prípade, že sa nenaplní stav, ide 

automaticky do straty) 
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Vyjadrenie Rady SMŠ Montessori k predkladanej správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti v školskom roku 2017/2018 

 
Rada SMŠ Montessori pod vedením predsedníčky Ing. Ingrid Kosovej, PhD., odsúhlasila 

výročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018, ktorú predložila riadi-

teľka SMŠ Montessori Mgr. Radka Kečkešová. 

Vo Zvolene, dňa: 28. septembra 2018                     Ing. Ingrid Kosová, PhD. 

         predsedníčka Rady školy 

Vo Zvolene, dňa : 21.9.2018                             Mgr. Radka Kečkešová    

                                 riaditeľka SMŠ Montessori 


