Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Stará Turá, Hurbanova 142 za školský rok 2014/2015
1. Základné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefonický kontakt školy
Internetová adresa
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142
Hurbanova 142, 916 01 Stará Turá
032/776 3292
0915 868 273
www.msstaratura.sk
mskolast@stonline.sk
lubica.huckova@msstaratura.sk
Mesto Stará Turá

Vedúci zamestnanci materskej školy
Funkcia
Riaditeľka materskej školy
Zástupkyňa riaditeľky
Zástupkyňa riaditeľky

Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Hučková
Emília Sobotková
Blanka Kucharovicová

Vedúca školskej jedálne

Zuzana Lepková

Pracovisko
Hurbanova 153
Hurbanova 142
Komenského 320
Hurbanova 153
Hurbanova 153

Údaje o rade školy
Termín ustanovenia rady školy: 30.9.2014
Zvolený/delegovaný
Meno a priezvisko
Delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Patrícia Klačková
Bc. Zuzana Zigová
Mgr. Ivona Barbušinová
Ing. Bc. Lukáš Adámek
Zvolený zástupca rodičov
Ing. Andrej Volár
Ivana Andrášiková
Andrea Málková
Ing. Ján Šulej
Zvolený zástupca pedagogických
Milada Potfajová
zamestnancov
Mgr. Katarína Štrbová
Zvolený zástupca nepedagogických z.
Zuzana Lepková
Metodické zdruţenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov
Metodické zdruţenie pri materskej škole
Pedagogická rada
Externé poradné orgány:
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom

Meno vedúceho
Adriana Gašparíková
Mgr. Jana Klbíková
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Funkcia

predseda

podpredseda

Mgr. Alţbeta Rechtorisová
Mgr. Erika Jirková

CPPPaP Myjava
CŠPP Myjava
2. Údaje o počte detí (fyzický stav k 15.9)
Materská škola
Hurbanova 153
Hurbanova 142
Komenského 320
Spolu

Počet Počet
tried detí
6
144
4
97
3
55
13
296

Z toho
začlenených
0
0
0
0

Z toho
Deti s
predškolákov OŠPD
22
0
37
2
53
9
112
11

Špeciálna
trieda
----6
6

Údaje o počte zapísaných detí
Celkový počet zapísaných detí (marec)
Počet odkladov OŠPD (po ukončení vyšetrení)

87
6

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2014/2015 osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania získalo
106 detí.
3. Údaje o zamestnancoch
Počet

Zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí z.
Spolu

27
18
45

Stredoškolské
vzdelanie
20
8
28

Vysokoškolské
vzdel. 1. stupňa
3
0
3

Vysokoškolské
vzdel. 2. stupňa
4
1
5

Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Začínajúci PZ
1

Samostatný PZ
26

PZ s 1. atestáciou
3

PZ s 2. atestáciou
0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom šk. roku
Druh vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie

Počet vzdelávajúcich sa
23
2

4. Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
MŠ organizovala v priebehu roka mnoţstvo zaujímavých aktivít a akcií, ktoré sa
uskutočňovali počas výchovno-vzdelávacieho procesu i v rámci voľnočasových aktivít.
Aktivity boli realizované na základe Plánu práce školy a triednych projektov, projektov
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v rámci Nadácie ŢIVOT mesta Stará Turá, e-twinningového projektu medzinárodnej
spolupráce škôl cez internet „Bol raz jeden strom" s MŠ Hustopeče a MŠ Prešov,
medzinárodného projektu cezhraničnej spolupráce Región Biele Karpaty „Poznáváme svět
našich přátel“, ako i v rámci spolupráce s inštitúciami v našom meste: CVČ, ZUŠ, ZŠ, MsÚ,
Dom kultúry Javorina, mestská a štátna polícia, hasiči, Lesotur, a hlavne za podpory
Rodičovského zdruţenia „Zdravá škôlka“ pri IV. MŠ.
O všetkých zrealizovaných aktivitách MŠ pravidelne informuje na webovom sídle školy
www.msstaratura.sk v časti Novinky, foto sa nachádza vo fotogalérii. Viaceré aktivity
MŠ boli prezentované v časopise Staroturiansky spravodajca, Kopaničiar expres a práce
našich detí boli uverejnené i v časopise Predškolská výchova.
Počas školského roka sme spolupracovali aj s ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
v súvislosti s aktivačnou činnosťou formou dobrovoľníckej sluţby. V priebehu roka
v materskej škole vykonávalo dobrovoľnícku sluţbu 8 účastníkov. Pôsobili predovšetkým ako
asistenti detí v triede pre deti so zdravotným znevýhodnením, v triedach s najmladšími deťmi
a vypomáhali aj s jednoduchými administratívnymi a údrţbárskymi prácami.
a) Aktivity organizované materskou školou
September:
o Branno-turistické vychádzky do blízkeho okolia
o Šarkaniáda
o Ochutnávka nátierok pripravovaných v školskej jedálni – plenárne RZ
o Predplavecká príprava
o Exkurzia na Gazdovský dvor – varenie slivkového lekváru
Október:
o Jesenné pracovné popoludnie s rodičmi na tému „Jesenenie“
o Výstava detských prác na tému „Jeseň“
o Svetový deň výţivy
o Mesiac úcty k starším – triedne besiedky, návšteva Domu opatrovateľskej sluţby:
o Spolupráca s CVČ – téma Jeseň
o Divadelné predstavenie „Rozprávka z mlyna“
November:
o Spolupráca s RÚVZ:
o
o

- „Becepáčik a dopravná výchova“
- „Zuby a prevencia zubného kazu
Spolupráca so ZUŠ – hudobné chvíľky
Interné bábkové divadlo

December:
o Návšteva Mikuláša – spolupráca s CVČ
o Vianočné besiedky spojené s pečením medovníkov, výrobou vianočných ozdôb,
ikebán, adventných vencov
o Benefičný koncert Nadácie ŢIVOT v Dome kultúry Javorina
o Výchovný koncert – spolupráca so ZUŠ
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Január:
o Spolupráca so ZŠ – vystúpenie detí 1. stupňa pre predškolákov
o Sezónne zimné aktivity
o Bábkové divadlo „Lomidrevo“
o Zhotovovanie kŕmidiel pre vtáčiky – prehliadka tvorivosti detí a rodičov
o Beseda s učiteľom ZŠ na tému školskej zrelosti pre rodičov – RZ v predškolských
triedach
Február:
o Fašiangový karneval
o Deň otvorených dverí – „Škola otvorená rodičom“ (10. –11.2.2015)
o Interné bábkové divadlo
Marec:
o Zápis detí do MŠ (23. – 25.2.2015)
o Deň vody – spolupráca s CVČ
o Exkurzia do mestskej kniţnice
o „Týţdeň hlasného čítania“ spojený s výstavkou kníh
o Exkurzia do mestského múzea
o Pálenie Moreny: Hurbanova 142
o Veľkonočné pracovné popoludnia
o Návšteva Gazdovského dvora – veľkonočné zvyky
o Divadelné predstavenie „V komore je myš“
Apríl:
o
o
o
o

Deň otvorených dverí v ZUŠ
„Naše talenty“ – celoškolská súťaţ v speve a recitácii
Deň Zeme – spolupráca s CVČ
Exkurzia na domácom hospodárskom dvore a v múzeu S. Štúra v Lubine

Máj:
o
o
o
o
o
o
o

Triedne besiedky – Deň matiek
Vystúpenie v DK Javorina (Deň matiek)
„Náučný chodníček“ – projekt – spolupráca s Lesoturom
Školská olympiáda „Hviezdičky“ - projekt – 14.05.2015
Návšteva minifarmy v Lubine – projekt – 19.05.2015
Exkurzia na vrch ROH
Výlet do Piešťan – plavba loďou – projekt – 20.05.2015

Jún:
o
o
o
o
o
o
o
o

MDD – polícia a hasiči deťom
Vystúpenie detí na námestí
Exkurzia na cvičisko psov v Topoleckej
Celoškolský karneval
Kanisterapia – projekt – vystúpenie, cvičené psy – 03.06.2015
Škola v prírode Stará Myjava – 15.06. - 19.06.2015
Triedne výlety (Beckov, Podolie, Trenčín, Čachtický hrad, Podvišňové)
Slávnostná rozlúčka s predškolákmi na mestskom úrade spojená s odovzdávaním
osvedčení
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b) Prezentácia materskej školy









Vystúpenie v Dome bielych hláv
Vystúpenie v DK Javorina – Nadácia ŢIVOT
Vystúpenie v DK Javorina – Deň matiek
Vystúpenie detí na námestí – MDD
Výstavky prác v areáli MŠ
Zasielanie príspevkov o aktivitách MŠ do Staroturianskeho spravodajcu, Kopaničiar
expresu, Predškolskej výchovy
Prezentácia činnosti a aktivít školy cez internet – e-twinning
Deň otvorených dverí
c) Súťaţe:






Výtvarná súťaţ „Stará Turá – moje mesto“
Výtvarná súťaţ „Zelený svet“
Výtvarná súťaţ „Rozpoviem ti tri príbehy“ v rámci projektu „Maľované dejiny
Bratislavy“
1. ročník súťaţe Domestos
d) Projekty


Projekty Nadácie ŢIVOT:
1. Olympijský oheň horí v srdciach detí nášho regiónu“
 Aktivita: Regionálna športová olympiáda „Hviezdičky“ 5
 Cieľ: Nadviazať na predchádzajúce ročníky detskej regionálnej olympiády,
podporovať vzájomné interaktívne vzťahy, odvahu.
 Termín: apríl – máj 2015
 Získané finančné zdroje: 342 €
2. „Fašiangy – Turíce“
 Aktivity: - Exkurzia na Gazdovský dvor – veľkonočné zvyky
- Pracovné popoludnie s rodičmi s ukáţkami veľkonočných
zvykov, piesní a básní v podaní detí.
 Cieľ: Upevniť a zintenzívniť interpersonálne vzťahy rodič – učiteľ – dieťa
vzájomnou spoluprácou pri príprave veľkonočných sviatkov.
 Termín: marec – apríl 2015
 Získané finančné zdroje: 270 €
3. „Detské ruky pre prírodu“
 Aktivity: - „Poznávaj hospodárske zvieratá a ţivot dravcov“ – exkurzia
v chovateľskej farme pri jazere Dubník a na farme pána Ľ. Málka
- „Náučným lesným chodníčkom“ - spolupráca s Lesoturom –
záhady lesa, horská bystrinka
- Exkurzia na minifarmu Lubina
- „Toto je svet pre nás“ – plavba loďou po Váhu
 Cieľ: Poskytovať deťom moţnosť získať poznatky, schopnosti a hodnotovú
orientáciu zameranú na ochranu ţivotného prostredia. Rozvíjať schopnosť
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chrániť a podporovať lokálne a globálne ţivotné prostredie. Vyuţívať
široké spektrum učebných postupov na učenie, uplatňovať záţitkové
učenie.
Termín: marec – jún 2015
Získané finančné zdroje: 353,70 €

4. „Ako pomáhať deťom zvládať stres a predchádzať agresivite“
 Aktivity: - Interaktívne divadlo pre deti so ţivými psami
- Canisterapia – priamy kontakt so psami
 Cieľ: vyuţitie alternatívneho prístupu pri výchove zameraného na
predchádzanie a odbúranie negatívneho správania
 Termín: máj – jún 2015
 Získané finančné zdroje: 500 €


Projekt ZELENÁ ŠKOLA
 Aktivity: - Zmapovanie súčasného stavu prírodnej záhrady,
rekognostikácia terénu
- Vypracovanie nákresu so zakreslením výsadby nových rastlín
- Vybudovanie nádoby na odchytávanie daţďovej vody
- Verejná zbierka rastlín
- Vybudovanie lavičiek z guľatiny (spolupráca s Lesoturom
a Technickými sluţbami)
- Vysadenie získaných stromčekov, kríkov a rastlín
 Cieľ projektu: Zvýšenie rozmanitosti prírodnej záhrady a zvýšenie
funkčnosti a estetiky areáli MŠ pomocou nových architektonických prvkov.
 Termín realizácie: 2014/2015, projektové obdobie 2014 - 2017



Projekt cezhraničnej spolupráce
 Termín realizácie: 2014/2015
 Názov projektu: „Poznáváme svet našich přátel“
 Cieľ projektu: Vzájomné spoznávanie kultúrnych tradícií, miestneho
prírodného a spoločenského prostredia, nadviazanie bliţších kontaktov medzi
partnermi zúčastnených škôl.
 Aktivity:
- Vytvorenie dvojjazyčného leporela
- Výmena skúseností, nápadov, podnetov medzi učiteľkami



E-twinning „Bol raz jeden strom“
 Aktivity:
- „Tajomstvo stromu“
- „Vôňa Vianoc“
- Jarné aktivity v meste:
Sadenie stromčekov so škriatkom Lapajkom,
Vykládka dreva
Ţrúti – separáčikovia
Tajomstvá lesa
 Cieľ projektu: Prostredníctvom záţitkového učenia a tvorivých aktivít sledovať
zmeny v prírode zapríčinené počasím a striedaním ročných období, získať
elementárne poznatky o ţivote stromu v priebehu jedného roku. Ďalšími
cieľmi je rozvoj slovnej zásoby v rodnej reči aj v reči partnerskej školy, rozvoj
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fantázie a umeleckého cítenia, ako i ekologického poznania
uvedomovania si významu zelene pre ľudstvo a prírodu.
Termín: školský rok 2014/2015

detí,

Projekt ZDRAVÉ ZÚBKY
 Aktivity:
- prednáška na tému Zdravé zúbky
- návšteva zubnej ambulancie
 Cieľ: Vytvárať povedomie o dentálnej hygiene, ako i elementárne hygienické
návyky.
 Termín: november 2014 – jún 2015

5. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2014/2015 nebola v materskej škole zrealizovaná ţiadna inšpekcia zo
strany Štátnej školskej inšpekcie.
6. SWOT analýza
Silné stránky
o Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov,
o plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s ohľadom na potreby a záujmy
detí,
o zabezpečovanie plnohodnotnej výchovno-vzdelávacej činnosti počas všetkých
organizačných foriem denného poriadku,
o bohatá škála akcií venovaných aktuálnym
témam,
o vysoké pracovné nasadenie a kvalita práce pedagogických zamestnancov,
o ŠkVP vypracovaný s ohľadom na podmienky a moţnosti materskej školy,
o dodrţiavanie metodických pokynov a
legislatívy,
o vnútorné prostredie materskej školy,
o novovybudované detské ihrisko v MŠ
Hurbanova 142,
o prístup na internet pre zamestnancov,
o zvyšovanie gramotnosti zamestnancov
v oblasti IKT,
o výsledky dosahované v rámci školských
a mimoškolských aktivít prezentované v
MŠ aj na verejnosti.
Príleţitosti
o Realizáciou projektov školy, organizovanými zbermi, predajnými trhmi a akciami
získavať nové finančné prostriedky na
rozvoj materskej školy,
o vyuţívanie moţnosti prípravy a realizácie

Slabé stránky
o Nedostatočná vybavenosť IKT a interaktívnymi hračkami,
o nedostatok edukačných materiálov a
telovýchovných
pomôcok,
hračiek,
učebných pomôcok a didaktického
materiálu, zastaraná učiteľská i ţiacka
kniţnica,
o neprehľadnosť kabinetov a nedostatočne
organizovaná spolupráca pri vyuţívaní
pomôcok medzi učiteľkami v MŠ
Hurbanova 153,
o napäté vzťahy medzi niektorými zamestnancami,
o potreba skvalitnenia prostredia školských
areálov,
o nedostatok finančných prostriedkov.

Riziká
o Zmeny legislatívy,
o nedostatok moderných didaktických hračiek a materiálov,
o slabá motivovanosť ped. zamestnancov z
dôvodu nedostatočného finančného, a
často aj spoločenského ocenenia,
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o
o
o
o

o
o
o

nových projektov z prostriedkov EÚ,
získavanie finančných prostriedkov z
rôznych fondov a grantov (podľa
aktuálnej ponuky),
vo výchovno-vzdelávacom
procese
rozširovať vyuţívanie IKT,
internet vyuţívať ako ďalší zdroj
získavania nových vedomostí a poznania,
zabezpečovať informovanosť rodičov o
škole sústavnou aktualizáciou webového
sídla školy,
prezentácia činnosti materskej školy
širšej verejnosti organizovaním výstav
detských prác v areáli školy, v KD Stará
Turá, organizovaním vystúpení na verejnosti, príspevkami do časopisov,
výmena pedagogických skúseností a
ďalšie vzdelávanie,
dostatok kvalifikovaných adeptov,
plniť úlohu progresívnej školy (humanistický princíp).

o nepriaznivý demografický vývoj - pokles
populácie,
o nepriaznivá ekonomická situácia niektorých rodín,
o zvyšujúci sa výskyt sociálnopatologických javov,
o zvyšovanie výdavkov na prevádzku,
o zvyšovanie poplatkov zákonných zástupcov na MŠ,
o neúspešnosť projektov.

7. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy
Materská škola Hurbanova 142 je umiestnená v prízemnej účelovej budove pavilónového
typu. Tvoria ju: štyri triedy s príslušnými priestormi (vstupná hala, šatňa, umyváreň, WC,
trieda, spálňa). Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou s hospodárskym pavilónom,
v ktorom sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, miestnosti s príslušenstvom pre
prevádzkových zamestnancov a kancelária zástupkyne riaditeľky školy. V budove sa
nachádzajú i príslušné kabinety a sklady. Pavilóny majú samostatné vchody.
Materská škola Hurbanova 153 je tvorená tromi účelovými pavilónmi s poschodím
a hospodárskou budovou. V kaţdom pavilóne sú dve triedy s príslušnými priestormi (vstupná
chodba so schodiskom, šatňa, umyváreň, WC, trieda, spálňa, miestnosť na výdaj stravy,
izolačka, príslušné kabinety). Na prepojenie pavilónov s hospodárskou budovou slúţi
presklená spojovacia chodba s dvoma vchodmi. Chodba tvorí obvod átria, priestor ktorého sa
vyuţíva ako detské ihrisko. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými
priestormi, miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kancelária
ekonómky a kancelária riaditeľky školy. Hospodárska budova má dva vchody do hlavnej
budovy a dva vchody do dvora. Osobitný priestor je vyhradený pre školníka, ktorý
zabezpečuje údrţbu všetkých objektov materskej školy.
K obom budovám patria aj oplotené areály školských záhrad s príslušenstvom
(pieskoviská, herné prvky a preliezky, športové náradie a náčinie).
V elokovanom pracovisku Komenského 320 sú umiestnené dve triedy predškolákov
a trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením. Na prízemí zrekonštruovaného
jednoposchodového bývalého pavilónu Základnej školy Komenského 320 sa nachádza jedna
predškolská trieda s príslušnými priestormi (vstupná chodba so schodiskom, šatňa, umyváreň,
WC, trieda, spálňa), jedáleň, výdajňa stravy, kabinet a miestnosti s príslušenstvom pre
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prevádzkových zamestnancov. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy – trieda pre
predškolákov a trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením – s príslušnými priestormi.
Interiér MŠ zodpovedá hygienickým poţiadavkám, esteticky je dotvorený výzdobou
a produktmi detí. Triedy sú priestranné, zariadené funkčným nábytkom, vybavené hračkami
a učebnými pomôckami. Vo všetkých triedach je pripojenie na internet. Materská škola
disponuje piatimi interaktívnymi tabuľami.
Priestorové
a materiálno-technické
podmienky
školy
sú
rozpracované
v prevádzkových poriadkoch, poţiadavky na nevyhnutné opravy a údrţbu sú zapracované do
plánu práce. Počas celého roka boli priebeţne vykonávané opravy a údrţba potrebná na
zabezpečenie bezpečnosti. Opravy, údrţbu, čistenie pieskovísk, kosenie areálov a ostatné
údrţbárske práce zabezpečuje školník.
Z hľadiska skvalitňovania materiálno-technického vybavenia MŠ sme sa v rámci
moţností úsporných opatrení zamerali na doplnenie vybavenia tried hračkami, výtvarným
a didaktickým materiálom. Zakúpili sme nové knihy pre deti, ako i viacero odborných
publikácií pre učiteľky, do kuchyne sme kúpili novú chladničku a mrazničku. V rámci
zabezpečenia poţiadaviek hygieny a bezpečnosti sme prevádzali pravidelnú kontrolu a údrţbu
detských ihrísk a pieskovísk. V čase letných prázdnin plánujeme sme vybudovali detské
ihrisko na MŠ Hurbanova 142 z finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta. Na
MŠ Hurbanova 153 sme vymenili nefunkčné vodovodné ventily.
Z prostriedkov Rodičovského zdruţenia „Zdravá škôlka“ a z projektov sme hradili
divadelné predstavenia pre deti, olympiádu, Kanisterapiu, karneval, exkurzie na Gazdovský
dvorca na minifarmu, výlet loďou, „Náučný chodníček, dovoz detí do školy v prírode. Škola
prispela deťom na pobyt v škole v prírode a na školské výlety.
8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Materská škola je financovaná z podielových daní mesta na základe koeficientu
a prepočtu na počet prihlásených detí podľa §2 ods. 1 písm. c) Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve na
základe zákona č. 689/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská
škola mala schválený programový rozpočet v rámci mesta – Program 9 – Vzdelávanie,
podprogram 9.1 Materská škola na kalendárny rok, teda od 1.1.2014 do 31.12.2014. V súlade
s programom Vzdelávanie hospodárila materská škola s vyrovnaným rozpočtom vo výške
580 846,67 €. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu je uvedené v Monitorovacej správe Mesta Stará
Turá k 31.12.2014.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ je stanovená
VZN č. 11/2013 Mesta Stará Turá. Príspevok 13,00€ sa neuhrádza za dieťa:
a) Ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) Ak zákonný zástupca predloţí riaditeľke školy doklad o tom, ţe je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) Ktoré je umiestnené v zariadení rozhodnutím súdu.
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, je hradený zo štátneho rozpočtu z účtu Ministerstva vnútra SR..
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Pri materskej škole pôsobí občianske zdruţenie „Zdravá škôlka“ pri IV. MŠ, ktoré vo
významnej miere prispieva k skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti financovaním
nadštandardných aktivít, inovácie didaktického materiálu, športového a technického
vybavenia materskej školy z príspevkov od rodičov a sponzorov a 2% dane z príjmov.
9. Vyhodnotenie plnenia cieľov a úloh MŠ
V školskom roku 2014/2015 sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti pracovali podľa
Školského vzdelávacieho programu "Hravá a zdravá materská škola" vypracovaného v súlade
so Štátnym vzdelávacím programom ISCED0, POP, plánu práce školy, VZN Mesta Stará
Turá a ďalších záväzných dokumentov. Učiteľky vo svojej pedagogickej práci vyuţívali
poznatky zo vzdelávacích podujatí a seminárov.
Hlavným cieľom bolo prostredníctvom inovačných edukačných programov dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ
pripravenosti na život v spoločnosti. Cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére
rozvíjať základy kľúčových kompetencií osobnosti dieťaťa s uplatňovaním princípu aktivity
a zážitkového učenia. Dosahovať ciele v zmysle novej koncepcie a čo najviac sa približovať
k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k človeku dobrému, aktívnemu, šťastnému
a zodpovednému.
Cieľ aj koncepčný zámer rozvoja školy bol rozpracovaný v Pláne práce školy v súlade
s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2015/2015. Na základe hlavných
cieľov vyplývajúcich z plánu práce a POP vypracovali učiteľky triedne projekty s konkrétne
rozpracovanou metodikou plnenia daných cieľov (formy, metódy, prostriedky práce, aktivity,
rituály triedy). Splnenie cieľov z triednych projektov bolo na konci školského roka
vyhodnotené písomnou formou v rámci koncoročného hodnotenia.
Výsledky za školský rok 2014/2015 boli získané jednak z čiastkových analýz, ktoré
uskutočnili učiteľky v jednotlivých triedach, ďalej hospitáciami, kontrolnou činnosťou,
kontrolou plánov a triednej dokumentácie, z rozhovorov s personálom, rodičmi a učiteľkami.
Výkonové štandardy boli úspešne splnené vďaka tomu, ţe sme pri plánovaní
výchovno-vzdelávacích cieľov rešpektovali aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich
vekové a individuálne osobitosti. Plnenie cieľov bolo priebeţne kontrolované a overované
spätnou väzbou, rozvíjali sme u detí hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti vo vzťahu k
vlastnému pokroku. Dbali sme na pruţné usporiadanie činností v dennom poriadku. Všetky
organizačné formy denného poriadku boli po pedagogicko-psychologickej stránke
rovnocenné. Denný poriadok obsahoval hry a hrové činnosti dieťaťa, pohybové a relaxačné
cvičenia, pobyt vonku, edukačné aktivity, odpočinok a činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu.
V rámci psychohygieny sme eliminovali dlhotrvajúce riadené aktivity a rešpektovali sme
osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Rozvoj kľúčových kompetencií v programe
Dieťa a svet sme realizovali prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej výchovnovzdelávacej činnosti.
9.1 Úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov
a) Perceptuálno-motorická oblasť:
Ciele z tejto výchovno-vzdelávacej oblasti sme plnili v priestoroch tried, na školskom
dvore, formou turistických vychádzok a výletov do prírodného okolia, deti predškolského
veku aj realizáciou predplaveckej prípravy a školy v prírode. Tieto ciele boli plnené pri
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pohybovo-relaxačných činnostiach, pri edukačných aktivitách zameraných na telesnú a
pohybovú výchovu a na grafomotoriku detí, pri pobyte vonku v dopoludňajších, ale aj
v popoludňajších hodinách, a to v kaţdom ročnom období. Prostredníctvom pohybových
aktivít sme u detí rozvíjali túţbu po pohybe a radosť z pohybu, rozvíjali ich pohybovú
obratnosť, jemnú aj hrubú motoriku detí.
Dosiahnutá úroveň:
Deti v tejto oblasti dosiahli veľmi dobrú úroveň. Do pohybových aktivít sa na konci obdobia
zapájali všetky deti. Deti majú na veku primeranej úrovni zvládnuté sebaobsluţné činnosti,
hygienické návyky aj návyky kultúrneho stolovania.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Nesprávne drţanie lyţice pri jedle,
o nesprávne drţanie kresliaceho materiálu,
o silný tlak na podloţku pri práci s kresliacim materiálom,
o zlé drţanie tela pri sedení,
o nekoordinované strihanie.
Všetky tieto nedostatky u mladších detí vyplývajú z ich celkového vývoja a veku.
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných)
o Nesprávny úchop grafického materiálu,
o nesprávny sklon papiera,
o silný tlak na podloţku,
o nesprávne strihanie - úchop noţníc, natáčanie papiera,
o drţanie a pouţívanie príboru,
o viazanie šnúrok, zapínanie gombíkov a zipsov.
Pri pohybových cvičeniach sa nedostatky vyskytujú skôr pri špecifických cvikoch, ako je
napríklad kotúľ vpred a hádzanie horným oblúkom.
Väčšina detí je pohybovo zdatných, mnohé sú aj pohybovo nadané. Tieto deti, sa zúčastnili
regionálnej športovej olympiády "Hviezdičky", ktorú organizovala naša materská škola.
Opatrenia:
 Vyuţívať na pohyb a pri cvičení rôznorodé náčinie, náradie i pomôcky,
 pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a rozvoj
grafomotoriky,
 zdokonaľovať techniku strihania,
 pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou,
 zamerať sa na správne drţanie tela pri sedavých činnostiach,
 viesť deti k dodrţiavaniu čistoty a poriadku pri pracovných činnostiach.
b) Kognitívna oblasť:
Cieľom výchovy a vzdelávania v tejto oblasti je snaha podporovať rozvoj intelektu,
reči, jazyka, poznávacích procesov a funkcií. Vyuţitím záţitkového učenia, vhodných metód
a foriem edukačných aktivít podporovať u detí kreativitu, sebavyjadrenie a zároveň dať
priestor základom riešenia problémov, experimentovania a bádania a kritického myslenia.
V tejto oblasti učiteľ napomáhal dieťaťu osvojovať si určité informácie, schopnosti tak, aby
rozvíjal osobnosť dieťaťa ako celku s prihliadaním na jeho individualitu.
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Dosiahnutá úroveň:
V oblasti kognitívnych kompetencií sme deťom sprístupňovali poznatky záţitkovým
učením, riadeným, zámerným a plánovaným učením. Postupne sme oboznamovali deti s
detskými edukačnými programami na PC a aj na interaktívnej tabuli. Vyuţívali sme
stimulujúce metódy s dôrazom na rozvoj logického myslenia a s vyuţitím hier, aktivít a
pracovných listov.
V matematicko-logickej podoblasti sme dbali na správne určovanie farieb, tvarov,
veľkosti a počítanie do 4, do 6, do 10, do 12 (podľa vekovej skupiny a vývinovej úrovne).
Väčšina detí dosiahla dobrú úroveň.
V priebehu celého školského roka sme deťom poskytovali dostatok priestoru v oblasti
rozvoja komunikačných kompetencií. Zaraďovali sme hry na rozvoj sluchového vnímania,
sluchovej diferenciácie a na rozvíjanie slovnej zásoby. Vyuţívali sme mnoţstvo básní, piesní,
hudobno-pohybových hier, ktoré sme zakomponovali do besiedok k rôznym príleţitostiam.
Väčšina detí s problémami s výslovnosťou navštevuje logopéda.
Vytvárali sme deťom prostredie bohaté na tlač (čitateľský kútik, knihy, časopisy,
encyklopédie z MŠ i prinesené z domu v spolupráci s rodinou, návšteva mestskej kniţnice),
predškoláci si tvorili vlastnú kniţnicu a čitateľské preukazy, vyrábali vlastnú knihu s
príbehom. Pred odpočinkom sme pravidelne zaraďovali čítanie s porozumením.
V predškolských triedach sme pripravovali deti na zvládanie čítania a písania
v základnej škole a vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali rôzne spôsoby
a postupy zamerané na rozvoj sluchového, zrakového, taktilno-kinestetického vnímania,
rozvoj priestorovej orientácie, koncentrácie, pamäte, myslenia a reči, rozvoj grafomotoriky.
Prírodovednú podoblasť sme rozvíjali predovšetkým záţitkovým učením sezónnymi turistickými vychádzkami, pozorovaním prírody, pokusmi so snehom a ľadom,
pozorovaním rastu rastliniek zo semienka, sledovaním vtákov a hmyzu v rôznom ročnom
období. Tvorili sme edukačné situácie, ktoré boli realizované prostredníctvom hry, súťaţí
a záţitkového učenia. Pri pobyte vonku sme sa zamerali na záţitkové učenie, dbali sme o to,
aby deti prejavovali vlastný záujem o činnosť a spoznávanie environmentu, aby vnímali
prírodu okolo seba a potrebu správať sa ohľaduplne k ţivotnému k prostrediu. V spolupráci
s Lesoturom sme absolvovali dopoludnie v prírode na Dubníku, kde sa deti prostredníctvom
náučného chodníčka, na ktorom boli pripravené zaujímavé vedomostné disciplíny, dozvedeli
mnoho uţitočných informácií o lese, o druhoch stromov, o ich škodcoch, o zvieratkách.
Navštívili sme Minifarmu v Lubine, Gazdovský dvor v Turej Lúke, zúčastnili sme sa
canisterapie, predškoláci sa zúčastnili školy v prírode na Starej Myjave.
V dopravnej výchove a v oblasti bezpečnosti na ceste si deti získané vedomosti
overovali pri pobyte vonku v role chodca pri vyuţívaní mestských komunikácií, prechodom
cez cestu, spoznávaním dopravných značiek, dopravných prostriedkov na ceste, ţelezničnej
stanici, ako i v role kolobeţkára na dopravnom ihrisku na školskom dvore.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o U viacerých deti sú veľké nedostatky v reči, predovšetkým v oblasti výslovnosti
a zreteľnosti reči. Po prvom polroku sa však situácia zlepšila,
o viacero detí má ešte problém s rozoznávaním farieb, tvarov a s počítaním,
o nestála pozornosť u viacerých detí (nesústredenosť).
Najčastejšie nedostatky u starších detí(5-6 ročných):
o Najväčšie nedostatky zaznamenávame v súvislosti s rečou. U mnohých
detí pretrvávajú problémy s rečou, hlavne s výslovnosťou hlások "r, l". Reč
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niektorých detí je dosť nezrozumiteľná, hoci ide o predškolákov. Jedno dieťa rozpráva
veľmi nezrozumiteľne. Rodičia s ním navštevujú logopéda,
o v podoblasti matematicko-logickej väčšie nedostatky nie sú. U niekoľkých detí je
nedostatočná koncentrácia pozornosti, nedostatky pri poznávaní časových vzťahov
včera - zajtra, pri kresbe ľudskej postavy, pri poznávaní geometrických tvarov,
o u viacerých detí evidujeme zamieňanie pravej a ľavej strany,
o u niektorých detí pretrváva nesústredenosť pri činnosti.
Opatrenia:
 Poskytnúť deťom rôzne spôsoby učenia, a tak prehlbovať poznávacie procesy,
 uplatňovať aktívne počúvanie,
 systematicky u detí rozvíjať tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti,
 dať priestor na manipuláciu a samostatnosť, rozvíjať fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť a predstavivosť
 vyuţívať inovačné metódy.
c) Sociálno-emocionálna oblasť
Sociálno-emocionálna inteligencia je primeraná veku detí.
Deti sa adaptovali na nové prostredie MŠ vcelku dobre. Problém s adaptáciou bol poväčšine
v triedach mladších deti, ale menšie adaptačné problémy sa vyskytli i u starších detí v triedach
vytvorených spájaním detí z viacerých tried.
Pri vytváraní triednych kolektívov nám pomáhali rituály triedy - ranný kruh, triedny
maskot, triedna hymna, pravidlá triedy a pod. Zavedenými pravidlami sme viedli deti k
ovládaniu citových prejavov, predchádzaniu agresivity a vzdoru. Podporovali sme zdravé
sebavedomie detí, viedli ich k akceptácií druhej osoby a vzájomnej úcte. Prostredníctvom
záţitkového učenia sme sa usilovali o to, aby deti dokázali precítiť radosť z nadväzovania
spoločenských kontaktov. Vyuţívali sme rozprávky, ktoré deti dramatizovali, sezónne krátke
divadelné predstavenia realizované učiteľkami v rámci medzitriednej spolupráce. Zapájali
sme deti do príprav rôznych sviatkov a spoločenských udalostí.
Staršie deti si všetky uvedomujú vlastnú identitu a prejavujú v správaní vzťah k sebe.
V rôznych situáciách sú sebaisté a vedia vyjadriť svoj vlastný názor. Problémové situácie
emocionálne zvládajú. Sú iniciatívne v hrách a činnostiach počas celého dňa.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Súvisia predovšetkým s emocionálnou a sociálnosťou nezrelosťou - plačlivosť,
tvrdohlavosť, presadzovanie svojich záujmov, problém zvládnuť neúspech.
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných detí):
o Narúšanie disciplíny,
o podriadenie sa skupine pri hre,
o zvládnutie neúspechu (niekoľko detí sa nevie vyrovnať s neúspechom - hnev,
"nadúvanie sa", bojazlivosť),
o ţalovanie, drobné detské klamstvá, zvaľovanie viny na druhé deti.
Opatrenia:
 Poskytovať deťom model pozitívneho etického správania bez kriku,
 pristupovať k deťom pozitívne, vyzdvihovať ich pozitíva, jedinečnosť a originalitu,
 posilňovať citovú stabilitu, a tak utvárať psychickú odolnosť voči stresu,
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prostredníctvom esteticko-výchovných činnosti vytvárať v triede atmosféru harmónie,
pohody a pokoja.

ZÁVER
Počas školského roka sme rozvíjali potenciál kaţdého dieťaťa, všímali sme si
a identifikovali potreby jednotlivých detí, pomáhali riešiť problémy adekvátnym spôsobom.
Rozdiely medzi deťmi sa prejavujú v miere ich schopností, v aktivite, kvalite výkonu
a pozornosti, v individuálnom tempe a v prejavoch individuálnych vlastností. V edukačných
aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej,
vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené aj situáciou v rodinách, rôznym sociokultúrnym a ekonomickým zázemím.
Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov plánu výchovno-vzdelávacej
práce, národných preventívnych programov, úloh a cieľov triednych projektov, plánu aktivít
MŠ, rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania integrovaných detí a detí s OŠPD.
Edukačný proces bol zameraný na plynulú adaptáciu, rozvoj kľúčových kompetencií,
podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj jednotlivých stránok osobnosti detí, stimuláciu
komunikačných kompetencií detí v zmysluplných hrách a činnostiach, s uplatnením
inovačných foriem a metód. Cieľom bolo dopĺňať rodinnú výchovu, vychádzať z potrieb detí,
uplatňovať všetky profilácie materskej školy, ktoré sú súčasťou ŠkVP, do obsahu výchovy
a vzdelávania implementovať environmentálnu výchovu, mediálnu výchovu, realizovať
aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu k prosociálnosti a výchovu k zdravému
ţivotnému štýlu, stimulovať rozvoj tvorivosti, prehlbovať spoluprácu s rodičmi a ostatnými
organizáciami.
Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou,
k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príleţitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy,
pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej
úspešnosti detí a rodičom umoţňuje spoznať, ţe materská škola je spoľahlivá a má svoje
opodstatnenie.
Spolupráca rodičov materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dobrou vizitkou tejto
spolupráce boli zrealizované tvorivé popoludnia detí a rodičov, spoločné cvičenie detí
a rodičov, Šarkaniáda, karneval a spoluúčasť rodičov pri realizácii aktivít projektu Zelená
škola.
V nasledujúcom období by sme sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti chceli zamerať
na tieto ciele:
1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií,
rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa. Poskytnúť dieťaťu
možnosť sebavyjadrenia.
2. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné
dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a
schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku.
3. Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne vývinové
osobitosti. Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových
aktivít - realizovať pohybové aktivity smerujúce k prevencii detskej obezity.
4. Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.
5. Využívať hru ako prostriedok rozvoja dieťaťa v poznávaní sveta a jeho socializácie.
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6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú, matematickú gramotnosť detí a gramotnosť v
oblasti IKT.
7. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich
pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole.
8. V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ, vzdelávať deti v oblasti
ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, potláčať všetky formy diskriminácie (zaujaté
neuznávanie rovnosti osôb), xenofóbie (odpor k rasizmu), antisemitizmu (protižidovské hnutie
založené na rasovej nenávisti), intolerancie, rasizmu (nerovnosť rás pripisujúca niektorým
rasám nadradenosť), vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.
9. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie
rokov 2012-2016 sa zamerať na globálne vzdelávanie.
10. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na
prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

V Starej Turej, 2.10.2015

Mgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Stará
Turá, Hurbanova 142/46 za školský rok 2014/2015 bola prerokovaná a schválená
Pedagogickou radou MŠ Stará Turá dňa 13.10.2015.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Stará
Turá, Hurbanova 142/46 za školský rok 2014/2015 bola predloţená Rade školy pri MŠ Stará
Turá dňa 15.10.2015.

Predseda Rady školy:

Ing. Andrej Volár

Vyjadrenie zriaďovateľa:
Zriaďovateľ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 142 za školský rok 2014/2015.

Dátum: 26.10.2015

Ing. Anna Halinárová
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