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a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

1) Názov školy 

 

Súkromná materská škola Montessori 

 

2) Adresa školy 

 

M. R. Štefánika 46, 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.smsmontessori.sk 

 

5) Údaje o zriaďovateľovi: 

 

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

 

6) Vedúca zamestnankyňa školy 

 

Bc. Janka Polomská – riaditeľka SMŠ Montessori 

 

7) Poradné orgány školy 

 

Rada školy 

Ing. Ingrid Kosová, PhD. – predsedníčka RŠ, členka RŠ za zriaďovateľa 

Mgr. Kvetoslava Rábelyová – členka RŠ za zriaďovateľa 

Bc. Lenka Golianová – členka RŠ za pedagogické zamestnankyne 

Mgr. Anna Šuláková – členka RŠ za pedagogických zamestnancov 

Anna Kmeťová – členka RŠ za nepedagogických zamestnancov 

Michaela Lunterová – členka RŠ za rodičov vo Zvolene 

Denisa Spišiaková – člen RŠ za rodičov v Banskej Bystrici 

 
                   Pedagogická rada 
 

V školskom roku 2015/2016 mala pedagogická rada 6 členov. 
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b) Počet detí v SMŠ Montessori 

V školskom roku 2016/2017 bola v SMŠ Zvolen 1 vekovo zmiešaná trieda s počtom detí 

21. Počas školského roka  sa vrátilo 0 detí zo ZŠ a 1 dieťa dochádzku predčasne ukončilo. SMŠ 

vo Zvolene nenavštevovalo žiadne dieťa so ŠVVP. 

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

V priebehu školského roka ukončili 3 deti dochádzku a 2 deti boli do zariadenia prijaté. 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. 

Do 1. ročníka ZŠ nastúpilo 5 detí. 

V SMŠ Montessori BB sa predškolskej prípravy zúčastňovali 3 deti predškolského veku. 

Všetky boli prijaté do 1. ročníka ZŠ. 

d) Zameranie školy 

Súkromná materská škola Montessori zabezpečuje vo svojich prevádzkach výchovu 

a vzdelávanie 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 každodenných činnostiach i komunikačných zručnostiach. Dbá sa pritom na jedinečnosť každého 

dieťaťa, pričom sa opierame o poznatky modernej pedagogiky a psychológie, z ktorých vychádza 

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

Montessori školských zariadení po celom svete. 

V školskom roku 2016/2017bolo potrebné vyriešiť najmä personálne zmeny v oboch triedach 

a posilniť vzťah škôlky a rodiny.  
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e) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických za-
mestnancov školy 

V školskom roku 2016/2017 zabezpečovali v SMŠ Montessori Zvolen výchovno-vzdelávací 

proces 3 pedagogické zamestnankyne na plný úväzok. Jedna pedagogická zamestnankyňa v danom 

roku odišla na materskú dovolenku a na jej miesto nastúpila učiteľka, ktorá si ukončila požadované 

kvalifikačné štúdiumpodľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

pedagogických zamestnancov, ďalšia učiteľka odišla zo zdravotných dôvodov a na jej miesto nastú-

pila učiteľka, ktorá si dopĺňa kvalifikáciu v nadstavbovom štúdiu. Všetky učiteľky nastúpili na Národný 

diplomový kurz Montessori v Bratislave. 

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 2016/2017 vý-

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

pedagogická zamestnankyňa má ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa pedagogického 

smeru i s požadovanou odbornou pedagogickou spôsobilosťou  a ďalšie 2 zamestnankyne majú pe-

dagogické a špeciálne pedagogické vzdelanie 2. Stupňa VŠ. Všetky učiteľky spĺňajú odbornú kvalifi-

káciu ajv oblasti Montessori pedagogiky.  

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

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

jedla (roznášanie pohárikov....). 
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f) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnankýň školy 

V SMŠ Montessori Zvolen pracovali v šk. roku 2016/2017 3 pedagogické zamestnankyňa 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním nepedagogického smeru. Požadovanú kvalifikáciu podľa 

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnan-

cov si 2 zamestnankyne doplnili a jedna dopĺňa stredoškolským odborným štúdiom, ktoré ukončí na 

konci šk. roka 2017/2018. 

V školskom roku 2016/2017 sa pedagogické zamestnankyne zúčastnili viacerých modelov 

vzdelávania v oblasti Montessori pedagogiky. Šesť zamestnankýň sa zúčastnilo štvormesačného kur-

zu „Rešpektovať a byť rešpektovaný“, tri zamestnankyne naďalej pokračujú vo vzdelávaní Montessori 

pedagogiky Národným diplomovým kurzom, ktorý organizuje Slovenská asociácia Montessori 

v Bratislave a Česká v Prahe. Riaditeľka školy sa v novembri 2014 zúčastnila 2-dňového seminára 

„Život v pohybe“ v stredisku vo Vysokých Tatrách. 

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

z konferencií ap.  

 



 

 

g) Aktivity materskej školy a jej prezentácia na verejnosti 
 
Zvolen 
 
Jabĺčkový deň – odšťavovanie, tvorivé dielne, piesne 

Muštovanie jabĺk – Námestie vo Zvolene 

Návšteva výstavy jabĺk v lesníckom múzeu 

Beseda s mestskými policajtmi 

Projekt „Zdravý úsmev“ 

Projekt „Mačka“ pre predškolákov – zameraný na správne držanie tela 

Dopravná akcia  „Do školičky bezpečne“ 

Cvičenie v Rege Centre – pohybové cvičenia pre všetky deti 

Návšteva Lesníckeho múzea vo Zvolene – výstava lesných zvierat 

Návšteva výstavy bábok a dekoratívnych predmetov 

Vianočné tvorivé dielničky s krátkym programom pre rodičov detí 

Návšteva vojenskej výstavy v lesníckom múzeu 

Exkurzia do planetária v Žiari nad Hronom 

Vyšetrenie školskej zrelosti – depistáž prostredníctvom CPPaP 
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Jarná slávnosť, spojená s krátkymi divadielkami Danky Knochovej 

Vytváranie predzáhradky s rodičmi 

Exkurzia v knižnici zameraná na hraboša poľného 

Čítanie rodičia deťom 

Besiedka spojená s tvorivými dielničkami ku Dňu matiek 

Prezentovanie povolaní rodičov – učiteľka spevu, meteorológ, vojak 

Karneval – Planéta Mieru 

Karneval ku Dňu detí, spojený so športovými a tvorivými aktivitami 

Účasť na aktivitách ku Dňu Zeme (Námestie SNP vo Zvolene, mestský park Lánice, SZUŠ Quo 
Vadis) 

Návšteva lesníckeho múzea – etudy z dreva, zvieratká lesa 

Výstava ruží – arborétum Borová hora 

Výstava fujár v lesníckom múzeu 

Prezentovanie podpolianských krojov pani Rusinovou (vedúca folklórneho súboru Podpoľanček) 

Návšteva veterinárnej ambulancie „Danvet“ 

S otcom po stopách pokladu – akcia ku Dňu otcov 

Záverečný výlet na Kráľovú (akcia s rodičmi) 

Spolu na kolesách a kolieskach (akcia s rodičmi) 
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Banská Bystrica 
 
Pravidelné návštevy knižnice Mikuláša Kováča 

Jesenná dielnička spolu s rodičmi – „Tekvicová slávnosť“  

Šarkaniáda s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi 

Lesná pedagogika pre predškolákov – spolupráca s Lesníckou univerzitou 

Predškoláci – exkurzia do planetária v Žiari n. Hronom 

Pravidelné návštevy výstav v Tihányovskom kaštieli – prírodovedná expozícia  

Návšteva Zvolenského zámku (4 cykly galerijnej pedagogiky) 

Exkurzia v pekárni 

Návšteva trhoviska spojená s nákupom ovocia a zeleniny 

Séria interaktívnych stretnutí so školiteľkou Dental Alarm – zubná prevencia 

Lyžiarsky výcvik – lyžiarske stredisko Selce Čachovo 

Plavecký výcvik – Fugerov dvor 
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Logopedická depistáž 

Psychologická depistáž – testy školskej zrelosti a spôsobilosti pre predškolákov 

Vianočná besiedka – Vianoce u nás a vo svete, spievanie kolied v cudzích jazykoch pre rodičov 

v priestoroch SMŠ i pre verejnosť 

výroba sviečok z včelieho vosku, vianočných pozdravov a jednoduchých ikebán 

Karneval v priestoroch škôlky 

Turistické vychádzky 1x do týždňa do blízkeho okolia 

Návšteva Dielne ľudových remesiel pri SOS B. Bystrica – práca s hlinou – výroba srdiečok, korbá-

čov, kraslíc 

Účasť na prehliadke dravých vtákov pod pamätníkom SNP – predstavenie skúsených sokoliarov 

z južnej Moravy 

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

Montessori pedagogiky 

Dielnička pri príležitosti Dňa mamičiek 

Deň mamičiek, ockov – pripravené pásmo pre mamky, ockov 

Výlet s deťmi na koníky do Ľubietovej 

Športový deň detí s rodičmi  
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h) Údaje o projektoch, do ktorých bola SMŠ zapojená  
 

V školskom roku 2016/2017 sa SMŠ Montessori Zvolen zapojila do projektu „Vianočnápošta“https://

www.dobrenoviny.sk/c/117833/vianocna-posta-seniori-tradicia-pozdravy-pohladnice. 

V školskom roku 2016/2017 nebola SMŠ Montessori Banská Bystrica zapojená do žiadneho projek-

tu.  

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 

 
 V priebehu septembra2016 zavítala do našich tried školská inšpektorka pani PaedDr. Miro-

slava Dobiasová, PhD – ŠIC Banská Bystrica. Predmetom školskej inšpekcie bola následná kontrola 

stavu plnenia uložených opatrení. 

V apríli 2016 bolo úspešne ukončené experimentálne overovanie  Montessori pedagogiky 

MŠVVaŠ SR a teda je v platnosti.Tým bola štátom prijatá a schválená forma vzdelávania, podľa kto-

rej pracujeme a teda aj vďaka tomu boli naplnené ďalšie opatrenia, týkajúce sa výchovno-

vzdelávacieho procesu/pracovného cyklu.  

V závere správy sa pojednáva o akceptovaní odporúčaní  a o splnení prijatých opatre-

ní.  Kompletná správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti je k nahliadnutiu u riaditeľky SMŠ Montessori. 
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j) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
   SMŠ Montessori Zvolen sídli v rodinnom dome, ktorý má v prenájme na dobu neurčitú 

a ktorý je upravený tak, aby spĺňal požiadavky kladené na predškolské zariadenia.Strava je zabezpe-

čená dovážaním z MŠ Hrnčiarska vo Zvolene. V priebehu šk. roka 2016/2017 sa vykonávali drobné 

úpravy interiéru aj exteriéru.. Triedy SMŠ Montessori sú vybavené didaktickými pomôckami 

a Montessori materiálom, ktorý bol v tomto školskom roku rozšírený. Podľa potreby sa dopĺňal tiež 

výtvarný materiál.  

 

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 1 tlačiareň a 2 noteboo-

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

nej skupinke školy. Do budúcna bude potrebné ich počet ešte zvýšiť. Triedy sú členité, každá časť 

pozostáva z 3 miestností, ktoré sú prepojené chodbou. V tomto roku boli v priestoroch MŠ vymenené 

všetky okná, 2 radiátory a ventily na ostatných radiátoroch.  

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

a rodičia detí.  
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l) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

Výchova a vzdelávanie detí v SMŠ Montessori sa realizovala v šk. roku 2016/2017 podľa Škol-

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

gickej koncepcie M. Montessoriovej.  

 

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 MarieMontessori 

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 MON-
TESSORI, 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 výš-

ke150 eur (Zvolen) a 180 eur (Banská Bystrica) na šk. rok 2016/2017 
c) nenormatívne finančné prostriedky pre 5-6 ročné deti 
d) štvrťročné príspevky rodičov do triedneho fondu vo výške 5 (Zvolen) a  5 eur (Banská 

Bystrica) 
e) 2 % z daní pre MONTESSORI, o.z. 
f) príspevky do štipendijného programu Montessorius. 
 
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 
dokumentácie v časti Prílohy.  
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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 

 

Na dosiahnutie plnenia cieľov sa uplatňovali aktivizujúce a interaktívne metódy, pričom 

hlavným prostriedkom rozvoja bola hra s Montessori materiálmi, ktoré umožňujú zapájať do učenia 

všetky zmysly a napĺňajú tak podstatu zážitkového učenia.  

Pedagogický prístup učiteliek sa opieral o rešpektujúcu komunikáciu založenú na partner-

skom prístupe k dieťaťu. Nadštandardný počet učiteliek umožňuje fungovanie, ktoré chráni učiteľky 

pred syndrómom vyhorenia. 

V priebehu školského roka bolo potrebné vybudovať si adekvátne a fungujúce vzťahy na via-

cerých úrovniach: 

na úrovni učiteľky – deti -  získať si dôveru detí, vytvoriť im priestor, v ktorom sa budú cítiť bez-

pečne, v ktorom sa budú stretávať s kamarátmi a v ktorom budú môcť napĺňať svoje individu-

álne potreby a rozvíjať svoj potenciál  

na úrovni učiteľky – rodičia – získať si dôveru rodičov, budovať si dobré vzťahy s rodičmi, infor-

movať rodičov o napredovaní detí (možnosť osobných konzultácii), vzbudiť ich záujem 

o vzdelávanie detí, poskytovať rodičom tipy, ako pracovať s deťmi doma, vytvoriť rodičovskú 

komunitu...  

na úrovni učiteľky – zriaďovateľky – jasne prerozdeliť jednotlivé kompetencie, definovať zod-

povednosť za jednotlivé oblasti fungovania SMŠ (pedagogická, legislatívna, finančná, pra-

covnoprávna, propagačná, osvetová...), spoločne hľadať riešenia pri problematických situá-

ciách.... 

Tieto zámery sa nám podarilo naplniť vo všetkých bodoch. 

Spätná väzba od rodičov je pozitívna. Rodičia, ktorí si ne-

chali dieťa v SMŠ ďalší rok, potvrdzujú spokojnosť, čo do-

kazujú aj odpovede v dotazníkoch pre rodičov.  

V hodnotenom školskom roku sme po očakávanom schvá-

lení pedagogickej koncepcie M. Montessori vypracovali 

Školský vzdelávací program „Ruka je nástrojom ducha“, 

ktorý vychádza z Montessori filozofie, pedagogiky, rešpek-

tujúceho prístupu a princípov, a ktoré plne aplikujeme vo 

svojej práci. Cieľom práce pedagogických zamestnankýň bolo zamerať sa na pripravené prostredie, 

ktoré by bolo dostatočným stimulom na rozvoj každého dieťaťa s ohľadom na jeho potreby 

a úroveň. Po spoločných konzultáciách sa všetky učiteľky zhodli na tom, že Montessori pedagogika 

je kvalitnou nadstavbou ŠVP a v prípade plánovaniaaktivít pre detia ich napredovanie jedôležité 

správne nastavenej pedagogickej diagnostiky, teda pozorovania. 
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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 ped. za-

mestnankýň na kvalite výchovno-

vzdelávacieho procesu 

• ochota pracovať nad rámec svojho pra-

covného času 

• vysoká morálna kvalita zamestnankýň 

• záujem ped. zamestnankýň o vzdelávanie 

a zvyšovanie odbornosti  

• kvalitná príprava detí na vstup do 1. roční-

ka ZŠ 

• spokojnosť detí a rodičov 

• dobrá sociálna klíma na pracovisku 

• naplnená kapacita materskej školy 

• podpora a výpomoc zo strany zriaďovate-

ľa 

• dostatok didaktických pomôcok (ZV) 

 Zvolen:  

• oslabenie tímu o jednu ped. zamestnankyňu 

v každej triede 

• nedostatočne veľké priestory 

Banská Bystrica: 

• čiastočne nevyhovujúce priestory v zmysle 

prílišného členenia a slabej možnosti mať 

prehľad o celom priestore  

• nekompletný a nekompatibilný Montessori 

materiál 

Zvolen: 

• nevyhovujúce priestory na pohybové aktivity 

(exteriér) 

 

  

Príležitosti Ohrozenia 

• možnosti rásť odborne i ľudsky, ktoré 

umožňuje predovšetkým zriaďovateľ per-

sonálnou i finančnou podporou 

• vytváranie nových príležitostí na spoluprá-

cu s rodinou 

• narastajúci záujem rodičov o nové prístu-

py k výchove a vzdelávaniu detí, čo umož-

ňuje efektívnejšiu a jednoduchšiu prácu 

s dieťaťom 

• ohrozenie pedagogických  zamestnankýň 

syndrómom vyhorenia 

• výmena  zamestnankýň v SMŠ Zvolen a BB 

• zvýšený počet novovzniknutých zariadení 

pre deti vo veku od 2-6 rokov (B. Bystrica) 

• neistota priestoru – nutný konkurz každý 

koniec šk. roka (B. Bystrica) 

• závislosť a zároveň neistota normatívnych 

prostriedkov na žiaka s ohľadom na rozhod-

nutie Mestského zastupiteľstva Zvolen 

V Banskej Bystrici dňa 15. septembra 2017                              Bc. Janka Polomská 

                                           riaditeľka SMŠ Montessori 
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Vyjadrenie Rady SMŠ Montessori k predkladanej správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti v školskom roku 2015/2016 

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

neodsúhlasila výročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 ktorú 

predložila riaditeľka SMŠ Montessori Bc. Janka Polomská. 

Vo Zvolene, dňa 21. septembra 2017              Ing. Ingrid Kosová, PhD. 

         predsedníčka Rady školy 


