
 

Nachádzame sa v mimoriadnej situácii, ktorá nám zmenila život, prácu, zatvorila brány 
škôl,.. Verím však, že čoskoro pominie. Nakoľko to dnešná situácia nedovoľuje, chcela 
by som sa Vám aspoň takouto formou predstaviť, rovnako aj moju víziu ďalšieho 
fungovania MŠ Obláčik. 
 
Volám sa Jana Šulanová. Vyštudovala som strednú pedagogickú školu v Turčianskych 
Tepliciach, taktiež odbor Predškolská a elementárna pedagogika na UMB v Banskej 
Bystrici, ako aj magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na 
UK v Bratislave. Mám bohaté skúsenosti s prácou s detičkami v predškolskom veku, v 
súkromných aj štátnych materských školách. Absolvovala som množstvo konferencií, 
kurzov a workshopov –pedagogických i psychologických. Špeciálnu pozornosť venujem 
školeniam Montessori pedagogiky. Som matkou dvoch dcér v predškolskom veku, 
ktoré má napĺňajú šťastím a radosťou. Ku detičkám pristupujem s láskou, 
porozumením, pokorou a rešpektom. 
 
Mať vlastnú škôlku bol vždy môj sen, ktorý sa mi dúfam od septembra splní. Zmyslom 
môjho riadiaceho ako aj pedagogického úsilia je pracovať tak, aby deti navštevovali 
materskú školu s radosťou. Veľmi si prajem a urobím pre to všetko, aby presvedčením 
každého zamestnanca materskej školy bolo vedomie toho, že „my sme tu pre deti a nie 
deti pre nás“. Mojou prioritou sú šťastné, zdravé, tvorivé, empatické a vzdelané deti. 
Túto spokojnosť detí sa budem snažiť umocňovať predovšetkým spoluprácou s Vami, 
drahí rodičia, na základe rovnocennosti, poradenstva a formou vzájomných 
neformálnych rozhovorov v dennom kontakte. Takýmto spôsobom prehlbovať 
spoluprácu školy a rodiny, orientovať sa na jednomyseľnosť výchovného pôsobenia pri 
uspokojovaní emocionálnych potrieb a záujmov detí. 
 
Materskú školu Obláčik plánujeme od septembra zaradiť do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky, čím by sme boli ministerstvom školstva akreditovaná 
súkromná materská škola. Materská škola naviac bude ponúkať bezplatnú klinicko–
logopedickú starostlivosť, a to ambulantne v zdravotnom stredisku, rovnako aj školenia 
pre deti týkajúce sa dentálnej hygieny a prvej pomoci prostredníctvom vyškolených 
zdravotníkov. Ako riaditeľka budem podporovať vzdelávanie pani učiteliek, ktoré 
vnímam ako veľmi dôležité z dôvodu, aby v MŠ pracovali kvalifikované a odborne 



zdatné učiteľky a ich práca bola profesionálna. V neposlednom rade mám v úmysle 
postupne zariaďovať interiér novým nábytkom, hračkami a vhodnými didaktickými 
pomôckami, rovnako pracovať na vybudovaní exteriéru materskej školy. 
 
Budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby stanovené ciele boli zrealizované. Viac menej 
budem pokračovať v „šľapajách“ súčasnej pani riaditeľky Myjavcovej, ktorá dokázala z 
našej materskej školy vytvoriť jednu veľkú „rodinnú komunitu“, ktorej sa chcem touto 
cestou zo srdca poďakovať, že mi umožňuje naplniť si môj sen. 
 
Drahí rodičia, milé detičky, mojim zámerom je mať škôlku, do ktorej by som rada dala 
aj svoje vlastné deti a v tomto nepoľavím! Dúfam, že sa čoskoro vidíme.. teším sa na 
Vás.. 
 

 

 


