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1 ÚVOD
Plán práce školy vychádza z:
o
o
o
o
o
o

Analýzy hodnotenia edukačnej činnosti
Záverov z vnútroškolskej kontroly
Záverov z hospitačnej činnosti
Pedagogicko-organizačných pokynov
Požiadaviek rodičov na školu
Školského vzdelávacieho programu

Tento plán slúži ako pracovný materiál a môže byť v prípade potreby aktualizovaný počas
školského roka.
1.1 Charakteristika materskej školy
Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142 je právnym subjektom pozostávajúcim z
troch pracovísk: Materskej školy Hurbanova 142/46, elokovaného pracoviska MŠ Hurbanova
153/62 a elokovaného pracoviska MŠ Komenského 320/1. Riaditeľkou spoločného právneho
subjektu so sídlom na MŠ Hurbanova 153 je Mgr. Ľubica Hučková. Zástupkyňou pre MŠ
Komenského 320/1 a MŠ Hurbanova 153 je Blanka Kucharovicová. Zástupkyňou pre MŠ
Hurbanova 142 je Iveta Rzavská. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského
stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školského stravovania Zuzana
Lepková.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou starostlivosťou
deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. V školskom
roku 2017/2018 sa otvára 12 tried. V MŠ Hurbanova 142 sú to 4 triedy s počtom 91 detí, MŠ
Hurbanova 153 bude v tomto školskom roku navštevovať 135 detí a MŠ Komenského 320 bude
navštevovať 47 detí v dvoch predškolských triedach.
1.2 Personálne obsadenie školy
MŠ Hurbanova 153/62
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Ľubica Hučková - riaditeľka MŠ
Bc. Blanka Kucharovicová - zástupkyňa riaditeľky
Renáta Hučková - učiteľka
Milada Potfajová - učiteľka
Martina Sadloňová - učiteľka
Anna Václavková - učiteľka
Darina Tomanová - učiteľka
Danka Bahníková - učiteľka
Bc. Sylvia Záhorová - učiteľka

Mgr. Elena Sládková – učiteľka
Regina Kňazovická – učiteľka
Ingrid Matejková - učiteľka
Danka Michalcová - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:
Zuzana Lepková - vedúca školskej jedálne
Ing. Anna Madrová - ekonómka
Pavol Pánik - školník
Emília Vičíková - práčka
Martina Pěnkavová - hlavná kuchárka
Andrea Drobenová - kuchárka
Silvia Antalová - kuchárka
Jana Žáková - kuchárka
Jana Hrošovská - upratovačka
Jana Somrová - upratovačka
Emília Knápková - upratovačka
MŠ Hurbanova 142/46
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Ľubica Hučková - riaditeľka MŠ
Iveta Rzavská - zástupkyňa riaditeľky (dlhodobá PN)
Soňa Fajnorová – učiteľka, poverená zastupovaním zástupkyne I. Rzavskej
Emília Sobotková – učiteľka
Oľga Uhrová - učiteľka
Lenka Rumíšková - učiteľka
Adriana Gašparíková - učiteľka
Ľudmila Švondrková - učiteľka
Bc. Ivana Ozimá - učiteľka
Soňa Miklášová - učiteľka
Prevádzkoví zamestnanci:
Zuzana Lepková - vedúca školskej jedálne
Ing. Anna Madrová - ekonómka
Pavol Pánik - školník
Emília Vičíková - práčka
Renáta Galbavá - hlavná kuchárka
Katarína Otiepková - kuchárka
Vlasta Šolcová - pomocná kuchárka
Ľudmila Stančíková - upratovačka
Alžbeta Viskupová - upratovačka

MŠ Komenského 320/1:
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Ľubica Hučková - riaditeľka MŠ
Bc. Blanka Kucharovicová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Adriana Bunová - učiteľka
Erika Mlynárová - učiteľka
Tatiana Dúbravová - učiteľka
Dáša Podzámska- učiteľka
Prevádzkoví zamestnanci:
Zuzana Lepková - vedúca školskej jedálne
Ing. Anna Madrová - ekonómka
Pavol Pánik - školník
Emília Vičíková - práčka
Dana Kelešiová - upratovačka
Anna Gajdošová - pomocná kuchárka
1.3 Organizácia školského roka 2017/2018
Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie - prevádzka
sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka
sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára
2018 a končí sa 30. júna 2018 (piatok) .
Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a
prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom
rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

1.3.1 Prevádzka materskej školy
Prevádzka materskej školy je od 6.00 do 16.00. V čase hlavných (letných) prázdnin bude
prevádzka MŠ obmedzená, zabezpečená podľa potreby MŠ a požiadaviek zákonných
zástupcov. Pokiaľ sa nevyskytnú závažné dôvody, v mesiaci júl bude otvorená MŠ Hurbanova
142 a v mesiaci august MŠ Hurbanova 153. Posledný augustový týždeň bude prevádzka
prerušená na všetkých pracoviskách materskej školy z dôvodu prípravy nového školského roka.

3 HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach so zameraním na vytváranie základov kľúčových
kompetencií, rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa.
Poskytnúť dieťaťu možnosť sebavyjadrenia.
 Premyslene plánovať výchovno-vzdelávacie aktivity,

 podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo
vzťahu k vlastnému pokroku,
 stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne a
vzájomne sa rešpektovať,
 stimulovať sociálny, emocionálny a morálny rozvoj dieťaťa.
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.
 Využívať poznatky z odbornej literatúry a vývinovej psychológie,
 poznať individuálne osobitosti detí v triede,
 využívať individuálny prístup, predovšetkým v heterogénnych triedach, k deťom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s nadaním.
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.
 Realizácia pohybových a relaxačných cvičení v rámci edukácie,
 pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti
a postupnosti, využívať vhodnú motiváciu a stimuláciu,
 rešpektovať individuálne schopnosti a potreby detí,
 pravidelným pobytom vonku podporovať rozvoj pohybových schopností a zručností detí,
otužovať detský organizmus. Bezdôvodne nevynechávať pobyt vonku a neskracovať jeho
dĺžku,
 efektívne využívať možnosti školských areálov, ako aj iných priestorov v blízkosti MŠ na
pohybové aktivity,
 realizovať spoločné cvičenie detí a ich rodinných príslušníkov,
 organizovať regionálnu športovú olympiádu materských škôl,
 realizovať predplaveckú prípravu 5-6-ročných detí,
 pravidelne uskutočňovať turistické vychádzky do blízkeho prírodného okolia.
4. Vytvárať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.
 Vytvárať povedomie o zdravom a nezdravom životnom štýle,
 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému
životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a Akčným plánom
prevencie obezity na roky 2015 – 2025,
 realizovať aktivity a programy na podporu prevencie a riešenia nadváhy, obezity,
podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy,
 realizovať projekty „Školské ovocie“ a „Školské mlieko“,
 prehlbovať poznatky z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,
 propagovať zdravý životný štýl formou pútačov pre rodičov (napr. zaujímavé články z
oblasti podpory zdravia),
 podporovať osvojovanie základných hygienických návykov a návykov dentálnej hygieny,
 v spolupráci s kuchyňou pripraviť ochutnávku zdravých nátierok,

 pripravovať tematické týždne (Svetový deň výživy, Svetový deň zdravia, Svetový deň
mlieka),
 venovať sa problematike drogových závislostí (alkoholizmus, fajčenie),
 formovať pozitívny vzťah k pohybu,
 rozvíjať športovo nadané deti a venovať pozornosť deťom s oslabeným zdravím.
5. Využívať hru ako prostriedok rozvoja dieťaťa v poznávaní sveta a jeho socializácie.
 Uplatňovať princíp hry ako základnej formy edukácie detí,
 využívať rôzne formy hry (námetové, konštruktívne, s využitím IKT, s dramatizáciou...),
 zabezpečiť optimálne hrové podmienky pre hru dieťaťa.
6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú, matematickú gramotnosť detí a gramotnosť v oblasti
IKT.
 Uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, voliť formy a metódy
primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych
životných situáciách,
 rozvíjať aktívne čítanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským
hrdinom), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej
dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne
a literárne podnetné prostredie; formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre,
 zachovať hrový charakter rozvíjania elementárnych základov gramotností,
 využívať formu hry, rešpektovať rovnocenné postavenie všetkých organizačných foriem
denného poriadku,
 eliminovať dlhotrvajúce riadené aktivity, rešpektovať osobitosti učenia sa detí
predškolského veku, nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v ZŠ,
 využívať dostupnú literatúru, edukačné a digitálne pomôcky, vzdelávacie programy
dostupné v MŠ.
7. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich
pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole.
 Individuálne pristupovať k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy (spolupráca s rodičmi),
 rozvíjať grafomotorické zručnosti detí (dbať na správnu polohu tela, držanie grafického
materiálu, sklon papiera, tlak na podložku),
 stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné
schopnosti detí,
 využívať formu experimentovania, bádania a zážitkového učenia,
 rozvíjať úroveň ranej čitateľskej a počítačovej gramotnosti,
 na elementárnej úrovni rozvíjať finančnú gramotnosť,
 viesť deti k samostatnosti pri riešení problému, rozvíjať sebavedomie a sebadôveru detí,
 pri individuálnom prístupe k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole využívať metodický materiál
„Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou v materských školách,

 spolupracovať s rodičmi, odborníkmi, základnou školou.
8. V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ, vzdelávať deti v oblasti
ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, potláčať všetky formy diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie, rasizmu, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v MŠ.
 Viesť deti k tolerancii, znášanlivosti (prosociálne aktivity),
 oboznamovať deti s inými kultúrami,
 napomôcť deťom porozumieť iným kultúram,
 realizovať projekt „Zippyho kamaráti“v triedach 5-6-ročných detí,
 prijateľnou formou oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle
Dohovoru o právach dieťaťa prostredníctvom výstižných pravidiel správania sa v
materských školách vyjadrených v piktogramoch,
 vysvetliť deťom, čo znamená diskriminácia, rasizmus.
9. Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať pozornosť globálnemu vzdelávaniu.
 Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na uvedomenie si
globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni,
 zvyšovať povedomie detí a o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si
sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.
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.
 Nadväzovať na aktivity úspešne realizovaného environmentálneho programu Zelená škola
v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu,
 podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania prípravou projektov a akcií s
environmentálnym zameraním - spolupráca s Lesoturom a CVČ (Deň Zeme, Deň vody,
Náučný chodníček a pod.).
3.1 Všeobecné úlohy
1. Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho
vzdelávania v zahraničí.
 Aktivity profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského
výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP),
 zapájať sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning prostredníctvom využívania
IKT.
Realizácia: eTwinning
T: v priebehu školského roka
Z: riaditeľka MŠ, zástupkyne a učiteľky predškolských tried
2. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu pedagogickú prax.

 Poskytovať čo najširšej verejnosti adekvátne informácie, ktoré napomôžu zvyšovaniu
kvality výchovy a
vzdelávania, napr.
na www.skolskyportal.sk
alebo
www.predskolskyatlas.sk,
 prezentácia činnosti školy na webovom sídle školy a v časopisoch (Staroturiansky
spravodajca, Kopaničiar expres, Predškolská výchova a pod.),
 podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi
aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu
významu, poslania a opodstatnenia materských škôl.
T: priebežne
Z: všetci pedagogickí zamestnanci
3. Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou s
dôrazom na analýzu zistení, prijatých opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov.
 Ročný plán vnútornej kontroly a hospitačnej činnosti,
 diagnostikovanie, polročné a koncoročné hodnotenia VVČ.
T: priebežne
Z: riaditeľka MŠ, zástupkyne RŠ a triedne učiteľky
4. Riadiacu prácu zamerať na vytváranie takého prostredia, ktoré umožňuje implementovať
inovačné metódy a formy práce.
 Zapojiť všetkých zamestnancov do plánovania cieľov a projektov, s cieľom dosiahnuť ich
spoluúčasť na dianí MŠ,
 plne využívať presun kompetencií a zodpovednosti za čiastkové úlohy a aktivity.
 plne využívať kreativitu zamestnancov smerujúcu k obohateniu a rozvoja života v
MŠ.
T: priebežne
Z: riaditeľka MŠ, zástupkyne RŠ, pedagogickí zamestnanci
5. V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR podporovať a iniciovať ďalšie vzdelávanie učiteľov
 Pravidelne sledovať ponuky vzdelávacích programov vzdelávacích organizácií MŠ SR,
MPC a jeho alokovaných pracovísk podľa aktuálnych potrieb a zamerania školy pre celý
pedagogický kolektív.
T: stály
Z: riaditeľka MŠ, zástupkyne RŠ
6. Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní VVČ.
 Pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa,
 monitorovať úroveň výsledkov detí,
 vykonávať dôslednú analýzu zistení s cieľom skvalitňovania úrovne VVČ.
Realizácia: ročný plán činnosti metodického združenia
T: priebežne
Z: vedúce MZ, riaditeľka MŠ

7. Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa so ŠVVP, najmä pri vypracovaní IVP vždy
spolupracovať s poradenským zariadením, v ktorého starostlivosti sa dieťa nachádza.
Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a
zohľadňovať potreby dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese.
Realizácia: vypracovanie dokumentácie Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP
a vypracovanie IVP
Z: riaditeľka MŠ, triedne učiteľky
8. Spolupracovať s CPPPaP, zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred
ich nástupom na povinnú školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP ).
Realizácia: návrh na odborné vyšetrenie v CPPPaP
T: pred zápisom detí do ZŠ, podľa potreby celoročne
Z: riaditeľka MŠ, triedne učiteľky
3.2 Materiálno-technická základňa školy
1. Skvalitňovanie materiálno-technickej základne školy.
 Dopĺňanie učebných pomôcok, hračiek, odbornej a detskej literatúry,
 systematické budovanie školskej knižnice,
 revitalizácia átria školského areálu v MŠ Hurbanova 153, doplnenie novými hracími
prvkami,
 dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení v MŠ Hurbanova 142,
 zateplenie a rekonštrukcia budovy MŠ Hurbanova 153,
 efektívne využitie financií získaných z 2% z daní a z príspevkov od rodičov.
T: 2017-2018
Z: riaditeľka MŠ, výbor RZ MŠ, všetci pedagogickí zamestnanci
2 . Skvalitňovanie chodu školy - ochrana inventáru.
 Aktívne sa podieľať na rozvoji, úprave a modernizácii interiéru a exteriéru školy,
 vytvárať vhodné a podnetné prostredie pre osobnostný rozvoj detí,
 venovať starostlivosť inventáru v triedach,
 aktívne sa podieľať na získavaní financií (2% z dane, darcovstvo a sponzoring, projekty).
T: stála úloha
Z: riaditeľka MŠ, všetci pedagogickí zamestnanci
5 PLÁN SPOLUPRÁCE S RODINOU A RZ AKO OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM
1. Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou a rodinou
 Akceptovať výchovu v rodine,
 nadväzovať na ňu a dopĺňať ju.
2. Pedagogickou osvetou posilňovať zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa
 účasť rodičov na triednych rodičovských združeniach,

 zapožičiavanie odbornej literatúry rodičom zo školskej knižnice z oblasti pedagogiky,
psychológie, didaktiky, sociológie a ďalších vedných odborov.
3. Získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike
 Profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať o dieťati základné informácie od
rodičov/zákonných zástupcov,
 so súhlasom rodičov/zákonných zástupcov konzultovať problémy dieťaťa so psychológom
a hľadať riešenia na odstránenie nežiaducich prejavov (napr. pozorovanie dieťaťa pri
prejavoch agresivity, a to v záujme ochrany zdravia jeho, ako aj ostatných detí, atď.).
4.









Poskytovať odborno-metodickú pomoc
Zabezpečovanie pedagogickej osvety,
informovanie rodičov/zákonných zástupcov o napredovaní ich detí,
poskytovanie konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ- rodič/zákonný zástupca,
koordinovanie výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov/zákonných zástupcov
vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa,
oboznamovanie rodičov/zákonných zástupcov s výchovnými problémami, v prospech
dieťaťa hľadať spoločné riešenie,
upozorňovanie rodičov/zákonných zástupcov na potrebu návštevy logopéda, prípadne
iných odborníkov s dôrazom na získanie spätných informácií,
prehlbovanie záujmu rodičov/zákonných zástupcov o otázky zdravia ich detí (zdravú
výživu detí, správnu životosprávu, režim dňa, správne stravovacie návyky a pod.),
zameranie pozornosti v každodennom kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami na
vysvetľovanie výchovných cieľov, úloh podľa plánu práce a školského vzdelávacieho
programu.

5. V kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami dodržiavať zásady:
 Rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie každej rodiny,
 komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny aj súkromie MŠ,
 v rozhovoroch nespochybňovať prácu MŠ,
 v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni,
 viesť vzájomné rozhovory nevtieravým spôsobom,
 nevyužívať rodičov/zákonných zástupcov na realizáciu vlastných cieľov.
6. Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie
 Zabezpečovať zdravotnú osvetu,
 dodržiavať ranný filter,
 informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími zdravotnými
problémami,
 spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom a pod. s cieľom prevencie zdravia.
7. Pri príprave detí na vstup do ZŠ:
 Vplývať na rodičov/zákonných zástupcov tak, aby základné požiadavky prípravy neboli
v rozpore s prácou MŠ,

 informovať rodičov o možných problémoch spojených s predčasným prechodom do ZŠ,
poučiť ich o tom, ako a v čom pripraviť dieťa na školskú dochádzku,
 v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie poskytnúť poradenskú
službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prípadne v spolupráci so ZŠ
prizvať učiteľku 1. ročníka ZŠ.
Termín III/2018
Z: triedne učiteľky predškolských tried
8. Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu MŠ
 Besiedky v rámci Mesiaca úcty k starším
T: X/ 2017
 Vianočné besiedky
T: XII/ 2017
 Vystúpenie v DK- benefičný program Nadácia ŽIVOT
T: XII./2017
Z: učiteľky predškolských tried
 Vystúpenie v Dome kultúry ku Dňu matiek
T: V/ 2018
 Triedne besiedky ku Dňu matiek
T: V/ 2018
Z: triedne učiteľky
 Vystúpenie detí na námestí pri príležitosti MDD
T: VI/ 2018
Z: učiteľky predškolských tried
 Tvorivé popoludnia pre rodičov
T: podľa aktuálnych sviatkov a akcií
Z: triedne učiteľky
 MsÚ – vystúpenie detí, odovzdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania
T: VI/2018
Z: učiteľky predškolských tried, RŠ
9. Formou oznamov, pútačov a webového sídla školy oboznamovať rodičov/zákonných
zástupcov s aktuálnym životom MŠ
 Vnútorná organizácia - školský poriadok pre rodičov,
 školský vzdelávací program,
 informácie o pripravovaných a zrealizovaných akciách,
 výchovno-vzdelávacia činnosť- odpis básní, piesní, výstavky produktov tvorivých činností
detí,
 jedálny lístok,
 aktuálna výzdoba všetkých priestorov MŠ.
10. Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci
 Prejavovať iniciatívu a samostatnosť pri získavaní a disponovaní s financiami od
rodičov/zákonných zástupcov,
 spolupracovať s rodičmi pri zabezpečovaní materiálnej alebo finančnej pomoci škole,
 vzájomne spolupracovať s rodičmi pri využívaní financií získaných sponzorsky,
 dopĺňať podľa možností učebné pomôcky a literatúru.
 v spolupráci rodičmi upravovať a revitalizovať areály školských dvorov.
11. Informovať rodičov/zákonných zástupcov o priebehu adaptácie, spôsobe začleňovania
dieťaťa do kolektívu prostredníctvom:

 Vstupných rozhovorov pri odovzdávaní žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do
materskej školy,
 pri individuálnych konzultáciách s rodičmi detí.
12. V plnej miere využívať všetky formy spolupráce s cieľom vzájomne sa zblížiť, získavať
sympatie, dôveru založenú na vzájomnom rešpekte
 Vypracovať plán spolupráce výboru RZ s vedením MŠ,
 dodržiavať pravidelnosť v rokovaniach výboru RZ,
 prerokovať s výborom RZ rozpočet RZ, výšku finančných príspevkov od rodičov,
 vzájomne si odovzdávať informácie vedenie MŠ - výbor RZ pri MŠ.
6 PLÁN SPOLUPRÁCE S INÝMI ORGANIZÁCIAMI
Do oblasti spolupráce spadá predovšetkým spolupráca so zriaďovateľom - Mestom
Stará Turá, poradenskými centrami, CVČ, ZUŠ, ZŠ, mestskou políciou, Lesoturom, hasičmi,
poľovníkmi a ďalšími organizáciami podľa aktuálnej ponuky a možností. Spolupráca
s organizáciami obohacuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť MŠ. Plán spolupráce je
variabilný, možno ho dopĺňať, obmieňať, aktualizovať podľa potrieb a záujmov materskej
školy.
6.1 Spolupráca so zriaďovateľom
 Rešpektovať mesto ako zriaďovateľa a zamestnávateľa v súlade s právnymi normami,
 zabezpečiť prevádzku materskej školy po dohode so zriaďovateľom na základe potrieb
a požiadaviek zákonných zástupcov,
 posilňovať kultúrne a spoločenské tradície mesta,
 zabezpečiť stopercentné zaškolenie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
 spolupracovať pri revitalizácii školských dvorov, modernizácii interiérov a exteriérov
školy, skvalitňovaní vybavenia školy,
 spolupracovať pri organizovaní a zabezpečovaní rôznych spoločensko-kultúrnych
akcií mesta (Benefičný koncert, Deň matiek, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi...),
 prezentovať činnosť a aktivity materskej školy v miestnej tlači - Staroturiansky
spravodajca,
 ponúkať rodičom detí pohybové a spoločenské aktivity organizované mestom,
 navštevovať s deťmi pamätné miesta mesta, knižnicu, múzeum, oboznamovať deti
s prostredím, v ktorom žijú, vzbudzovať ich národnú hrdosť.
T: školský rok 2017/2018
Z: RŠ, pedagogickí zamestnanci
6.2 Spolupráca s poradenskými zariadeniami




Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nové Mesto nad
Váhom
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Myjava
Špeciálno-pedagogická poradňa Myjava



o vypracovanie IVP pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(september 2017)
o depistáž pred zápisom do ZŠ (február - marec 2018)
o vyšetrenie školskej zrelosti (apríl - jún 2018)
o individuálne vyšetrenia detí na základe odporučenia školy
o prednášky pre rodičov detí na tému školskej zrelosti
Logopedická poradňa - logopedická depistáž na podchytenie komunikačných
problémov v oblasti výslovnosti a chýb reči.

6.3 Spolupráca s inými organizáciami
o Centrum voľného času Stará Turá
- spolupráca sa uskutočňuje celoročne podľa výukových programov pre MŠ a
obsahových celkov v súlade so ŠkVP
- Deň vody (marec 2018)
- Deň Zeme (apríl 2018)
o Základná umelecká škola Stará Turá
- výchovný koncert pre predškolákov (december 2017)
- hudobné chvíľky
- Deň otvorených dverí (apríl 2018)
o Základná škola Stará Turá
- vystúpenie detí 1. stupňa pre MŠ
- spolupráca s učiteľkami 1. ročníka
- spolupráca s vedením ZŠ ohľadom úpravy areálu ZŠ pri MŠ Komenského
o Lesotur
- podujatia environmentálneho zamerania
- materiálna pomoc MŠ (sadeničky stromčekov, lavičky, obrubníky ihriska...)
o Polícia
- besedy s témou dopravnej výchovy, bezpečnosti, prevencie drogových
závislostí, ukážky práce policajtov
o Poľovníci
- beseda na tému ochrany prírody, starostlivosti o zvieratá, práce poľovníka,
významu ochrany životného prostredia.
9 PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY
September:
o Branno-turistické vychádzky do blízkeho okolia
o Šarkaniáda: - Hurbanova 142: zodp. p. Gašparíková, p. Rumíšková
- Hurbanova 153: zodp. p. Sládková, p. Kňazovická
o Ochutnávka nátierok pripravovaných v školskej jedálni – plenárne RZ
o Predplavecká príprava
o Návšteva Gazdovského dvora
o Beh Terryho Foxa: zodp. p. Bunová, p. Mlynárová

o

Jesenná športová olympiáda pre rodičov a deti:
- Hurbanova 142: zodp. p. Sobotková, p. Uhrová
- Hurbanova 153: zodp. p. Záhorová, p. Bahníková

Október:
o Jesenné pracovné popoludnie s rodičmi na tému „Jesenné kráľovstvo“
o Výstava detských prác na tému „Jeseň“
o Svetový deň výživy
o Mesiac úcty k starším – triedne besiedky, návšteva Domu opatrovateľskej služby:
- Hurbanova 142: tr. č. 4
- Komenského 320: tr. č. 1
o Spolupráca s CVČ – predškoláci
o Interné bábkové divadlo – Hurbanova 142
November:
o Deň materských škôl – športové aktivity pre deti a rodičov
o Projekt „Zdravý úsmev“ – beseda z oblasti dentálnej hygieny
o Spolupráca so ZUŠ – hudobné chvíľky
o Externé 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 ŽIVOT v Dome kultúry Javorina: Hurbanova 142: tr. č. 4
o Vianočný koncert – spolupráca so ZUŠ
Január:
o Sezónne zimné aktivity
o Interné bábkové divadlo: Hurbanova 153
Február:
o Fašiangový karneval
o Hudobný koncert v ZUŠ – oboznámenie s hudobnými nástrojmi
Marec:
o Exkurzia do mestskej knižnice
o „Týždeň hlasného čítania“ spojený s výstavkou kníh
o Exkurzia do mestského múzea
o Beseda so psychológom/učiteľom ZŠ na tému školskej zrelosti pre rodičov
o Depistáž školskej zrelosti
o Spolupráca so ZŠ – vystúpenie detí 1. stupňa pre predškolákov
o Prehliadka detského umeleckého prejavu (predčitateľská gramotnosť)
o Pálenie Moreny: Hurbanova 142

o Veľkonočné pracovné popoludnia
o Návšteva Gazdovského dvora – Turá Lúka
Apríl:
o
o
o
o
o
o
o

Deň otvorených dverí – „Škola otvorená rodičom“ (24. – 25.4.2018)
Externé bábkové divadlo
Deň otvorených dverí v ZUŠ
Deň Zeme – spolupráca s CVČ
Realizácia projektu Zelená škola
Branno-turistické vychádzky do jarnej prírody
Spolupráca s Lesoturom – Medzinárodný deň lesov, zodp. p. Uhrová

Máj:
o Zápis detí do MŠ (3. – 5.5.2018)
o Deň matiek - vystúpenie v Dome kultúry Javorina:
- Komenského 320: tr. č. 1
- Komenského 320: tr. č. 2
o Triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek
o Exkurzia na minifarmu v Lubine
o Exkurzia do Podkylavy
o Turistické vychádzky so športovým zameraním
o Športová olympiáda „Hviezdičky“: zodp.: p. Sládková, p. Sadloňová
o Jarná predplavecká príprava
o Externé divadlo
o Triedne výlety
Jún:
o
o
o
o
o

MDD – spolupráca s mestom, políciou, hasičmi
Deti deťom – spolupráca s CVČ
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním
Triedne výlety
Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ

Celoročne realizované projekty a aktivity:
o Projekt medzinárodnej spolupráce škôl cez internet eTwinning (Z: p. Dúbravová, p.
Podzámska)
o Projekt „Zippyho kamaráti“
o Spolupráca s CVČ na základe aktuálnych výukových programov a obsahových celkov
vyplývajúcich zo ŠkVP a podľa aktuálneho záujmu
o Spolupráca s Rodičovským združením, so ZUŠ, ZŠ, Lesoturom. Zmena aktivít je
vyhradená v závislosti od schválených projektov v rámci malých komunitných grantov
a triednych projektov.

