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Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
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Školského vzdelávacieho programu „Hravá a zdravá materská škola“ a Školského
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učiteľov,
vyhodnotenia projektov, akcií a podujatí.
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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Hurbanova 153/62, Stará Turá za školský rok 2017/2018

1. Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy
Adresa školy
Telefonický kontakt školy
Internetová adresa
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Materská škola
Hurbanova 153/62, 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
Soňa Fajnorová
Bc. Blanka Kucharovicová

Vedúca školskej jedálne

Zuzana Lepková

Pracovisko
Hurbanova 153/62
Hurbanova 142/46
Komenského 320/1
Hurbanova 153/62
Hurbanova 153/62

Údaje o rade školy
Termín ustanovenia rady školy: 14.3.2018
Zvolený/delegovaný
Meno a priezvisko
Delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Patrícia Klačková
Bc. Zuzana Zigová
Mgr. Ivona Barbušinová
Ing. Bohdan Gӧrӧg
Zvolený zástupca rodičov
Petra Kaňová
Kristína Medňanská
Miriam Hornáčková
Pavol Hučko
Zvolený zástupca pedagogických
Milada Potfajová
zamestnancov
Emília Sobotková
Zvolený zástupca nepedagogických z.
Janka Žáková
Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov
Metodické združenie pri materskej škole
Pedagogická rada

Meno vedúceho
Adriana Gašparíková
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Externé poradné orgány:
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
CPPPaP Myjava
CŠPP Myjava

Mgr. Jana Klbíková
PaedDr. Lucia Czere Eckertová
Mgr. Dagmar Zemanová

2. Údaje o počte detí (fyzický stav k 15.9.)
Materská škola Počet Počet
tried detí
Hurbanova 153
6
133
Hurbanova 142
4
91
Komenského
2
47
320
Spolu
12
271

Z toho
začlenených
0
0
0
0

Z toho
Deti s
predškolákov OŠPD
0
0
38
5
46
4
84

Špeciálna
trieda
-------

9

0

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

41
15

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2017/2018 osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania získalo
69 detí.
3. Údaje o zamestnancoch
Zamestnanci

Počet

Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogickí z.
Spolu

25

Stredoškolské
vzdelanie
17

20
45

17
34

Vysokoškolské Vysokoškolské
vzdel. 1. stupňa vzdel. 2. stupňa
4
4
0
4

1
5

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

Samostatný PZ
17

PZ s 1. atestáciou
7

PZ s 2. atestáciou
0

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

Počet vzdelávajúcich sa
17
2
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4. Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
Aktivity materskej školy boli realizované v súlade s interným Plánom práce školy
a Plánmi práce triednych učiteľov, projektov v rámci Nadácie ŽIVOT a Mesta Stará Turá,
eTwinningového projektu medzinárodnej spolupráce škôl cez internet „Ako spoznávam
kultúrne tradície nášho kraja“ s MŠ Hustopeče a MŠ Prešov, ako i v rámci spolupráce
s inštitúciami v našom meste: CVČ, ZUŠ, ZŠ, MsÚ, Dom kultúry Javorina, mestská polícia,
hasiči, Lesotur, a hlavne za podpory Rodičovského združenia „Zdravá škôlka pri IV. MŠ“.
Aktivity a zaujímavosti zo života materskej školy boli pravidelne prezentované na webovom
sídle školy, ako i v časopise Staroturiansky spravodajca.
Počas školského roka sme spolupracovali aj s ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
v súvislosti s aktivačnou činnosťou formou dobrovoľníckej služby. V priebehu roka
v materskej škole vykonávali dobrovoľnícku službu 2 účastníci. Pôsobili predovšetkým ako
asistenti detí v triedach s najmladšími deťmi, kde vypomáhali učiteľkám pri sebaobslužných
činnostiach detí, prispievali k zvýšeniu bezpečnosti pri pobyte detí vonku a vypomáhali aj
s jednoduchými administratívnymi a upratovacími prácami.
a) Aktivity organizované materskou školou
September:
o Branno-turistické vychádzky do blízkeho okolia
o Športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu (Šarkaniáda – 28.9.2017),
o Ochutnávka nátierok pripravovaných v školskej jedálni – plenárne RZ (26.9.2017)
o Informačné triedne schôdzky pre rodičov
o Predplavecká príprava (18 – 22.9.2017)
o Beh Terryho Foxa
o Varenie lekváru v Gazdovskom dvore (26.9.2017)
Október:
o Jesenné pracovné popoludnie s rodičmi na tému „Jesenné kráľovstvo“
o Výstava detských prác na tému „Jeseň“
o Športové popoludnie „Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať!“ (2.10.2017)
o Divadlo O repe – predškoláci hrali deťom v MŠ divadlo (5.10.2017)
o Spolupráca s mestskou políciou (5.10.2017)
o Exkurzia do Gazdovského dvora – „Priadky“ (18.10.2017)
o „Na kolesách“ (9.10.2017)
o Svetový deň výživy (Týždeň zdravej výživy – 9. – 13.10.2017)
o Deň mlieka – 27.10.2017
o „Jesenenie“ – športová aktivita s jesenným zameraním
o Mesiac úcty k starším – triedne besiedky, návšteva Domu opatrovateľskej služby
o Spolupráca s CVČ – predškoláci (Plody jesene)
o Kurz ľadového korčuľovania (23. – 27.10.2017)
o Jesenný zber papiera (2. – 14.10.2017)
o Zazimovanie komunitných políčok
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November:
o Deň materských škôl – športové aktivity pre deti a rodičov
o Projekt „Zdravý úsmev“ – beseda z oblasti dentálnej hygieny
o Externé divadlo „Na traky“ – Guľko Bombuľko (7.11.2017)
o Interné divadlo „Ako vrabček čarovné slovíčka vo svete hľadal“
o Upracme si MŠ (jesenné upratovanie v areáli MŠ)
o Tvorivé dopoludnie s Lesoturom (15.11.2017)
o Beseda so záchranármi (20.11.2017)
o Spolupráca so ZŠ – výroba sukničiek na vianočné vystúpenie (16.11.2017)
o „Minitelocvične“ – cvičenie rodičov a detí (29.11.2017)
o Exkurzia na Gazdovský dvor – Vianoce (29.11.2017)
December:
o Mikuláš v MŠ
o Zdobenie stromčekov v triedach, vianočné tradície
o Vianočné besiedky spojené s pečením medovníkov, výrobou vianočných ozdôb,
ikebán, adventných vencov
o Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT v Dome kultúry Javorina – vystúpenie (10.12.2017)
o Návšteva v MC Žabka – Montessori dielničky (21.12.2017)
Január:
o Sezónne zimné aktivity (zimné radovánky, hry so snehom)
o Kŕmenie vtáčikov, výroba závesných kŕmidiel
o Výroba leporela „Zimné športy“
Február:
o Fašiangový karneval a karnevalový týždeň spojený s ochutnávkou fašiangových dobrôt
a zhotovovaním karnevalovej výzdoby (5. – 14.2.2018)
o Návšteva Gazdovského dvora v Turej Lúke – fašiangová tematika (6.2.2018)
o Zimné radovánky – bobovanie, hry so snehom na školskom dvore
o Beseda s poľovníkom – starostlivosť o lesné zvieratá, environmentálna tematika
(7.2.2018)
o Vtáčie zimné záhrady – kŕmenie vtáčat v školských areáloch, vyrábanie kŕmidiel
a dobrôt pre vtáčatká
o Dni ovocia a zeleniny – Vitamínikovia – príprava vitamínových tanierov z ovocia
a zeleniny v spolupráci s rodinou (26. – 28.2.2018)
Marec:
o Mesiac knihy – návštevy v mestskej knižnici, výstavky kníh prinesených z domu
v triedach, prezeranie a čítanie prinesených kníh (deti sa v tomto veku učia správne
narábať s knihou, spoznávajú v nej zdroj poučenia a zábavy), 19.3. – 23.3.2018 – MŠ
Hurbanova 142 – dramatizácia rozprávky Koza odratá a jež, Tri prasiatka
o návšteva Múzea sestier Royových
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o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
Apríl:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Talentmánia – prehliadka detskej poézie v podaní detí (27.3.2018)
Návšteva ZUŠ – spoznávanie hudobných nástrojov (7.3.2018)
Divadelné predstavenie Kráska a zviera v podaní divadla Na hojdačke (14.3.2018)
Depistáž školskej zrelosti predškolákov, ktorú na základe záujmu zákonných zástupcov
zrealizovali psychologičky z CPPPaP Nové Mesto nad Váhom (15. – 16.3.2018)
Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov zamerané na problematiku nástupu detí
do 1. ročníka ZŠ. Na RZ bola prizvaná aj psychologička, ktorá rodičom priblížila
problematiku školskej zrelosti a pripravenosti detí na školu, informácie im poskytla aj
učiteľka z 1. stupňa ZŠ a učiteľka zo ZUŠ (21.3.2018)
Návšteva CVČ – aktivity tematicky zamerané na Deň vody (22.3.2018)
Návšteva Gazdovského dvora v Turej Lúke – veľkonočná tematika (19. a 23.3.2018)
Tradičné vynášanie Moreny, ktoré pre všetkých škôlkarov zorganizovala III. MŠ
(26.3.2018)
Zhotovovanie veľkonočnej výzdoby a triedne veľkonočné tvorivé popoludnia pre deti
a rodičov
Jarný zber papiera (19.3. – 6.4.2018)

Návšteva ZŠ – program pre predškolákov v telocvični ZŠ (5.4.2018)
Návšteva Fénixákov u predškolákov (spev, športové aktivity) – 12.4.2018
Deň Zeme s CVČ (23.4.2018)
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním
Jarné upratovanie areálov MŠ
„Malí záhradníci“ – sadenie semienok, starostlivosť o komunitné políčka
„Becepáčik na ceste“ – dopravná výchova
Deň otvorených dverí v MŠ (24. – 25.4.2018)
Výchovný koncert pre predškolákov – dychové nástroje (25.4.2018)

Máj:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zápis detí na školský rok 2018/2019
Prechod MŠ na nový právny subjekt – od 1.5.2018 MŠ Hurbanova 153/62
Deň matiek - triedne besiedky
Vystúpenie ku Dňu matiek v DK Javorina (13.5.2018)
Simsalala – hudobný program pre deti (10.5.2018)
Program LDO zo ZUŠ pre predškolákov (15.5.2018)
Deň mlieka (16.5.2018)
Exkurzia na Gazdovský dvor – regionálne tradície – pečenie chleba a tradičné jedlá
(22.5.2018)
Výlet na minifarmu v Lubine (29.5.2018)
Regionálna športová olympiáda (24.5.2018)
14.5. – 1.6. – pedagogická prax študentov (3 kandidátky)
Cesta rozprávkovým lesom – „Po stopách pampúšika“ (30.5.2018)
Spolupráca s Lesoturom (30.5.2018)
Starostlivosť o komunitné políčka
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Jún:
o 1.6.2018 – MDD – Mesto deťom
o Vystúpenie na námestí (deti zo 4 tried) – 1.6.2018
o „Kreslím, kreslím, maľujem“ – kreslenie na chodníky (4. – 5.6.2018)
o „Mám ťa rád“ – týždeň zameraný na prosociálne aktivity – upevňovanie kamarátskych
vzťahov medzi deťmi (1. – 8.6.2018)
o Jarná predplavecká príprava (11. – 15.6.2018)
o Interné divadlo – „Pod hríbom“ (13.6.2018)
o rozlúčkové triedne akcie (napr. opekačka na Dubníku – akcie rodičov a MŠ)
o Starostlivosť o komunitné políčka
o Hudobné vystúpenie pre deti – Viktor Farby (21.6.2018)
o Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ spojená s vydávaním rozhodnutí o ukončení
predprimárneho vzdelávania (25.6.2018)
b) Prezentácia materskej školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby
Vystúpenie v DK Javorina – Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
Vystúpenie v DK Javorina – Deň matiek
Vystúpenie detí na námestí – MDD
Výstavky prác v areáli MŠ
Triedne besiedky pre rodičov a rodinných príslušníkov
Aktuálne informácie o činnosti a aktivitách MŠ na webovom sídle školy
Zasielanie príspevkov o aktivitách MŠ do Staroturianskeho spravodajcu
Prezentácia činnosti a aktivít školy cez internet – eTwinning
Deň otvorených dverí
c) Súťaže:

•

•
•

Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ vyhlásená
Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom. Tematická práca Dávida Palcúta získala
najvyššiu cenu – 1.miesto v kategórii „deti materských škôl“ s postupom do celonárodného
kola.
Výtvarná súťaž „Príroda a životné prostredie“
Výtvarná súťaž „Ja a môj svet“
d) Projekty
•

Projekty Nadácie ŽIVOT:
1. „Šport v staroturianskom regióne“
• Aktivita: „Olympijské hviezdičky v našom regióne“ (8. ročník)
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•

•
•
•

Cieľ:
- Zapojiť deti MŠ zo Starej Turej a okolia do tradičného športového
podujatia „Olympiáda hviezdičiek“ organizovaného v rámci OFDMS,
- viesť deti k aktívnemu spôsobu života so zameraním na rozvoj
psychického a fyzického zdravia a rovnováhy,
- zlepšiť psychofyzickú zdatnosť detí v rámci prevencie chorôb
zapríčinených sedavým spôsobom života,
- podporiť formovanie kladných ľudských hodnôt, rozvíjanie pohybových
zručností a posilňovanie kladných medziľudských vzťahov,
- upevňovať a rozvíjať kontakty s inými MŠ nášho regiónu, podporovať
ich vzájomné interaktívne kontakty.
Termín: 24.5.2018
Získané finančné zdroje: 500,00€

eTwinning: „Ako spoznávam kultúrne tradície nášho kraja“

• Aktivity:

•

- Jesenné tradície
- Zimné tradície
- Jarné tradície
- Letné tradície
Cieľ: Prostredníctvom zážitkového a činnostného učenia, pozorovaním
i praktickou činnosťou získať, osvojiť si a overiť poznatky o regionálnych
ľudových zvykoch a tradíciách a kultúre nášho národa v jednotlivých ročných
obdobiach.
Deti sa zoznámili s ľudovou slovesnosťou, nárečím, naučili sa chápať rozdiel
medzi nárečím a spisovnou slovenčinou v riekankách, detských básňach,
prísloviach, piesňach i v hovorovej reči. Najväčším príkladom ľudovej dobovej
kultúry boli návštevy a aktivity na Gazdovskom dvore v Turej Lúke, kde sa deti
oboznámili s konkrétnou tradíciou vsadenou do dobového prostredia a potom
sa aktívne podieľali na činnosti, ktorá z nej vyplývala (či už spevom, tancom,
alebo ručnou výrobou – zhotovovaním výrobkov, maľovaním...).
Ďalším významným aspektom boli aktivity v MŠ realizované v spolupráci
s rodinou, kedy si deti overovali dosiahnuté vedomosti na vystúpeniach pre
rodičov. S kultúrnym programom – ľudovými tancami – vystupovali i na
väčšom fóre pri príležitosti Dňa matiek v Dome kultúry a na námestí na Deň
detí. V riadených diskusiách si uvedomovali význam slov: národ, národná
kultúra, národné kultúrne dedičstvo, tradícia.

Na JESEŇ sa deti podľa ľudových tradícií zúčastnili oberačky jabĺk, navštívili sušiareň
ovocia, v MŠ odšťavovali a ochutnávali šťavu, piekli koláč s jablkovou plnkou. V CVČ si
overovali poznatky o ovocí a zelenine v súťažiach a hádankách (Deň jablka), varili lekvár
na Gazdovskom dvore, prezerali si starodávny spôsob života na dobovom statku, učili sa
priasť a všetko, čo s tým súvisí, vyrábali svetlonosov s rodičmi v MŠ, na Staroturianskom
jarmoku sa zoznamovali s remeslami a výrobkami.
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Pri zoznamovaní sa so ZIMNÝMI tradíciami prišiel do MŠ Mikuláš s čertom. Deti si
pripravili vianočný program z kolied, tancov, básní a piesní, vyzdobili triedu, napiekli
medovníky, ozdobili stromček. O všetkých tradičných, vianočných zvykoch sa dozvedeli i
na Gazdovskom dvore pod názvom Stridžie dni, od Adventu do Troch kráľov. Ďalšou
aktivitou boli fašiangové zvyky na Gazdovskom dvore a fašiangový karneval s rodičmi
v MŠ.
O JARNÝCH veľkonočných zvykoch deti získavali poznatky na Gazdovskom dvore –
vyrábali Morenu, vynášali ju do potoka. Tvorili letečko, koledovali s ním u gazdinej.
Zdobili kraslice, chlapci plietli korbáče, recitovali riekanky pre šibačov i dievky.
V overovacej časti v MŠ tvorili kraslice inou technikou, vynášali Morenu a prinášali
letečko i v Starej Turej.
Učili sa postup pri smažení šišiek, ochutnávali národné jedlo spájajúce sa s Veľkou nocou.
LETNÉ tradície sprístupnilo stavanie mája a deti navštívili múzeum a zoznámili sa
s históriou Starej Turej, naučili sa Slovenskú hymnu, znaky SR a Starej Turej.
•

Termín: september 2017 – jún 2018

•

Projekt ZDRAVÉ ZÚBKY
• Aktivity:
- prednáška dentálnej hygieničky na tému Zdravé zúbky
- návšteva zubnej ambulancie
• Cieľ: Vytvárať povedomie o dentálnej hygiene, ako i elementárne hygienické
návyky.
• Termín: november 2017 – jún 2018

•

Projekt ZIPPYHO KAMARÁTI
• Aktivity:
- Pocity
- Komunikácia
- Vytváranie a strata priateľstva
- Riešenie konfliktov
- Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou
- Zvládame
- Domáce aktivity pre deti a rodičov
• Cieľ: Prevencia vzniku šikanovania, sociálnopatologických javov a detských
samovrážd.
• Termín: september 2017 – jún 2018

•

Projekt ŠKOLSKÉ OVOCIE
• Aktivity:
- Vitamínové taniere
- Narodeninové taniere
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Vitamínové hádanky (spoznávanie ovocia a zeleniny prostredníctvom
chuti a čuchu)
Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu ovocia a zeleniny v strave detí v období, kedy
sa formujú ich stravovacie návyky.
Termín: september 2017 – jún 2018
-

•
•
•

Projekt ŠKOLSKÉ MLIEKO
• Aktivity:
- Prezentácie a DVD (svetový deň mlieka)
- Výrobky z obalov mliečnych výrobkov
- Deň v bielom (oblečenie)
• Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu mlieka a mliečnych výrobkov v strave detí
v období, kedy sa formujú ich stravovacie návyky.
• Termín: september 2017 – jún 2018

•

ŠKOLSKÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY
• Cieľ: Vytvoriť prospešný systém, ktorý povedie k zníženiu nadhmotnosti
a predchádzaniu vzniku obezity detí. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa boli
stanovené štyri základné oblasti, v ktorých budú vykonávané aktivity školy.
Týmito oblasťami sú:
• výživa
• pohybová aktivita
• informatívne a poradenské programy
• prezentácie a aktivity
• Termín: september 2017 – jún 2018

MŠ HURBANOVA 153/62 A ELOKOVANÉ PRACOVISKO KOMENSKÉHO 320/1
September:
Aktivita:
Branno-turistické vychádzky do
blízkeho okolia

Spoločne na kolesách
Šarkaniáda
Predplavecká príprava

Plnenie:
3. trieda – 14.9.2017 – turistika na kopci nad Salašom
4. trieda – 22.9.2017 – kopec Drahy
1. trieda MŠ Komenského – 13.9.2017 –
pozorovanie drobných živočíchov
2. trieda MŠ Komenského – 6.10.2017 – turistika na
Hnilíky
5.trieda – 29.9.2017 – kolobežkovanie na
dopravnom ihrisku
28.9.2017 – celá MŠ
Miesto konania akcie: Kopec Drahy
18. – 22.9.2017
Predplaveckej prípravy sa zúčastnilo 53 5-6-ročných
detí pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
Penguin sport clubu.
Miesto konania akcie: mestská plaváreň
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„Jesenenie“ alebo „Jesenné
šantenie“
Ochutnávka nátierok
pripravovaných v školskej jedálni
Zbieranie listov, hrabanie
„Zdravý tanierik“

Pobyty vonku – hry s listami, domček pre ježka,
obrázky z lístia
25.9.2017 – celoškolské rodičovské združenie – prezentácia nátierok pripravovaných školskou jedálňou
rodičom
25.9. – 29.9.2017 – MŠ Hurbanova 153, 3. trieda –
školský dvor
MŠ Hurbanova 153, 3. trieda – priebežne –
konzumácia ovocia a zeleniny

Október:
Aktivita:
Plnenie:
Svetový deň výživy (Týždeň zdravej 16. – 20.10.2017 MŠ Hurbanova 153, 3. trieda (téma
výživy)
týždňa Ovocie a zelenina)
16. – 20.10.2017 – 4. trieda – téma týždňa Ovocie
a zelenina (zdravé taniere, smoothie, šťavy...)
10.10.2017 – 1. trieda Komenského – vitamínové
pracovné popoludnie v spolupráci s rodičmi
16.10. – 20.10.2017 – 2. trieda Komenského –
ochutnávka, oberačka ovocia v ovocnom sade
Návšteva mestskej polície
6. trieda MŠ Hurbanova 153 – bezpečnosť na ceste,
dopravné značky
Deň jablka
11.10.2017 – všetky triedy – ovocné taniere, ochutnávka rôznych odrôd
1. trieda MŠ Komenského – dyňové pracovné
popoludnie s rodičmi
14.10.2017 – návšteva CVČ – Plody jesene –
MŠ Komenského
Beh Terryho Foxa
11.10.2017 – MŠ Hurbanova 153, trieda č. 3, 4, 5, 6,
MŠ Komenského, trieda č. 1, 2
Majstri tanca v MŠ
3.10.2017 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – tanečné
dopoludnie spojené s nácvikom tančeka
18.10.2017 – MŠ Komenského, tr. č. 2
Kolobežkovanie
3.10.2017 – 6. trieda MŠ Hurbanova 153
Zábavné športové popoludnie –
2. trieda MŠ Hurbanova 153 – prekážková dráha
projekt
dopoludňajšie cvičenie
2.10.2017 – Športová olympiáda detí a rodičov
„Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať!“ –
MŠ Hurbanova 153 a MŠ Komenského
Mestská polícia deťom
5.10.2017 – 4 triedy 5-6-ročných detí (súťažné
disciplíny v priestoroch MsP)
Turistická vychádzka do prírody
MŠ Hurbanova 153 – 4. trieda (2.10., 16.10.),
5. trieda (16.10.2017)
Dopoludňajšie púšťanie šarkanov
6.10.2017 – MŠ Hurbanova 153, 4. trieda
Kurz ľadového korčuľovania
23. – 27.10.2017 – 5-6-ročné deti – kurz
korčuľovania pod vedením inštruktorov Penquin
sport club
Športové dopoludnie
MŠ Hurbanova 153: 4.10.2017 – tr. č. 3,

Strana 12 z 38

Správa 2017/2018 |

25. – 26.10.2017 – tr. č. 6 – pohybové aktivity na
školskom dvore, mestské ihriská
November:
Aktivita:
Deň materských škôl
Dentálna hygiena – potraviny, ktoré
prospievajú a škodia našim zúbkom

Týždeň v krajine zdravia

Netradičné cvičenie s Miškom
Upracme si MŠ (zametanie,
hrabanie lístia)

Návšteva Materského centra Žabka
Minitelocvične 2. pavilón – cvičí
celá škôlka
December:
Aktivita:
Súťažíme s anjelom a čertom

Guľovačka, hry so snehom,
otužovanie

Plnenie:
29.11.2017 všetky triedy MŠ Hurbanova 153 a MŠ
Komenského – „Minitelocvične s rodičmi“ (netradičné cvičenie v 2. pavilóne)
Dentálna hygienička v MŠ – prezentácia, beseda,
nácvik umývania zubov:
MŠ Hurbanova 153:
8.11.2017 – tr. č. 1, 2
14.11.2017 – tr. č. 3, 4, 6
15.11.2017 – tr. č. 5
16.11.2017 – návšteva zubnej ambulancie – tr. č. 3
MŠ Komenského:
21.11.2017 – tr. č. 1
20. – 24.11.2017 – tr. č. 2
27.11.-1.12.2017 – Filipove dobrodružstvá, ovocné
taniere, diskusie, čítanie, prezentácie – 3., 4. a 5. trieda, MŠ Hurbanova 153
1. trieda MŠ Komenského: 6.11.2017 – artefiletika
Ľudské telo; 14.11.2017 –artefiletika Detský ostrov
zdravia
2. trieda MŠ Komenského 13.11. – 16 –11. 2017 –
Filipove dobrodružstvá
3. trieda – 23.11.2017 v telocvični ZŠ Komenského
5. trieda – triedne cvičenie
MŠ Hurbanova 153: 1. a 2. trieda – 10.11.2017 –
využitie detského pracovného náčinia na školskom
dvore, priebežne všetky triedy pobyty vonku
5. trieda – 25.10.2017, 2.11.2017
6. trieda – 2.11.2017
2. trieda MŠ Hurbanova 153 – 16.11.2017 – pohybové aktivity formou Montessori dielní
Všetky triedy – 29.11.2017 – využitie netradičného
náradia a náčinia

Plnenie:
4.12.2017 – MŠ Komenského – návšteva Mikuláša
s čertom v MŠ
5.12.2017 – MŠ Hurbanova 153 – návšteva Mikuláša
s čertom v MŠ
MŠ Hurbanova 153: 2. Trieda – 8.12.2017 – hudobno-pohybové a súťaživé hry
3. trieda – 1.12.2017 + priebežne
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Čaj – nápoj, ktorý zohreje i lieči
(obmedzovanie príjmu sladených
nápojov)
Orech – veľa zdravia v drobnej
škrupinke (zdravé vianočné
„maškrtenie“)
Pečenie a zdobenie zdravých
medovníkov

Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity

Zimné vtáčie záhrady –
dokrmovanie vtáčat v areáloch MŠ
aj v prírodnom prostredí

Netradičný snehuliak
Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie

priebežne vo všetkých triedach
5. trieda MŠ Hurbanova 153 – 12.12.2017 –
ochutnávka
MŠ Hurbanova 153: 3. trieda – priebežne + ovocie,
sušené ovocie
1. trieda – 14.12.2017 – pečenie vianočného orieškového pečiva
3. trieda – 11.12.2017 – vieme a zjeme to aj bez
cukru
5. trieda – 7.12.2017
6. trieda – 14.12.2017 – vianočné popoludnie
MŠ Komenského – 20.12.2017 – vianočné popoludnia s tradíciami a zvykmi, „zdravé koláče“

Plnenie:
MŠ Hurbanova 153: 1. trieda – 22.1.2018 – kĺzanie
na svahu
2. trieda – 8.1. – 12.1.2018 – guľovačka, stavanie
snehuliaka
3. trieda – 17.1. – 26.1.2018 – hry so snehom, lopatovanie pri Salaši
4. trieda – 16.1.2018 – hry so snehom, hry s formičkami
5. trieda – 29.1.2018
6. trieda – 29.1. – 1.2.2018 ľadové pečenie na
školskom dvore
MŠ Komenského – podľa počasia šmýkanie na
lopatách
MŠ Hurbanova 153: 1. trieda – kŕmenie vtákov na
terase
3., 4. trieda – dokrmovanie priebežne počas mesiaca
5., 6. trieda – 22.1. – 26.1.2018
MŠ Komenského – počas celého mesiaca sypanie
semienok, dokrmovanie v zavesených vtáčích
búdkach
4. trieda – 22.1. – 31.1.2018 – spolupráca rodič/dieťa
6. trieda – 22.1. – 26.1.2018 – skúmanie snehu

Plnenie:
MŠ Hurbanova 153: 2. – 9.2.2018 – karnevalový
týždeň – tance, súťaže masiek
2. trieda MŠ Komenského – 5.2.2018 – návšteva
Gazdovského dvora Turá Lúka – plnenie projektu etwinning
1., 2. trieda MŠ Komenského – 14.2.2018 – karneval
so športovými aktivitami, diskotéka, zdravé pohostenie
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Vitamínoví ochrancovia (prevencia
chorobnosti konzumáciou ovocia
a zeleniny)
Branno-turistická vychádzka na
Hnilíky
Marec:
Aktivita:
Deň vody

Malí záhradníci (sadenie semienok,
starostlivosť o bylinkové
minizáhradky)

Vitamínová prevencia
Kolobežkiáda
Exkurzia – projekt e-twinning
Apríl:
Aktivita:
Deň Zeme

Upracme si MŠ

Ukážkové hodiny basketbalu
Športová príprava na regionálnu
športovú olympiádu

1. trieda MŠ Komenského – konzumácia ovocia,
narodeninové oslavy
2. trieda Komenského – priebežne – odšťavovanie
ovocia
2. trieda Komenského – 5.2.2018

Plnenie:
23.3.2018 – 1. trieda MŠ Komenského – spolupráca
s CVČ – aktivity s témou „voda“
22.3.2018 – 2. trieda MŠ Komenského – spolupráca
s CVČ
26.3. – 27.3.2018 – 1. trieda – sadenie, polievanie
žita, žeruchy vo vate, konzumácia na desiatu
20.3.2018 – 5. trieda – hry s vodou
20.3.2018 – 6. trieda – Kvapka, kvapôčka – pozorovanie potoka, prezentácia IT, akcia MŠ (Morena)
11.4.2018 – 1. trieda Komenského – sadenie v triede
19.4.2018 – 2. trieda Komenského – sadenie v triede
3. trieda – priebežne
3. trieda – priebežne – súťaže v kolobežkovaní,
dodržiavanie pravidiel
2. trieda MŠ Komenského – Gazdovský dvor –
fašiangové tradície, šibačky

Plnenie:
4.4., 9.4., 12.4., 17.4., 25.4., 11.5.2018 – 1. trieda –
turistické vychádzky na Drahy
2. trieda – priebežne – zbieranie papierov na školskom dvore
23.4.2018 – predškolské triedy, spolupráca s CVČ
18.4.2018 – 4. trieda – sadenie semienok, pokusy,
pozorovanie vonku, vnútri; výrobok z odpadového
materiálu
23.4.2018 – 5. trieda
19.4.2018 – 6. trieda – sadenie rastlín
25.4.2018 – 5. trieda – upratovanie areálu MŠ a blízkeho okolia
13.4.2018 – 1. trieda MŠ Komenského – zbieranie
halúzok pod stromami s panáčikom Separáčikom
23.4 – 27.4.2018 – 2. trieda – hry s loptami
počas mesiaca – 2. trieda – pozorovanie športových
disciplín, súťaživé hry
4. trieda – priebežne – využitie mestských ihrísk,
pohyblivých dráh
6. trieda – zdravotné cvičenia, súťaživé hry na školskom dvore
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Spolupráca so ZUŠ (I. Chutniaková)
Turisticko-branná vychádzka
Dopravná výchova
Exkurzia – projekt e-twinning

21.4.2018 – 1. trieda MŠ Komenského – športová
príprava na olympiádu
23.4.2018 – 2. trieda MŠ Komenského – športová
príprava na olympiádu, triedne kolo
3. trieda – nácviky ľudového tanca
20.4.2018 – 3., 4. trieda
20.4.2018 – 5. trieda – jazdenie na dopravnom
ihrisku
2. trieda MŠ Komenského – Gazdovský dvor

Máj:
Aktivita:
Plnenie:
Turistické vychádzky so športovým 4.5.2018 – 2. trieda – turistická vychádzka
zameraním
3.5.2018 – 3. trieda
30.5.2018 – 6. trieda – turistika na Hnilíky, pozorovanie hmyzu lupami, beh do cieľa
19.5.2018 – 2. trieda MŠ Komenského
Regionálna športová olympiáda
24.5.2018 – účasť všetkých tried na športovej olym„Hviezdičky“
piáde, plnenie primeraných disciplín podľa veku detí
Deň mlieka
MŠ projekt
Triedne výlety
22.5.2018 – 3. trieda – exkurzia v Gazdovskom
dvore (ľudové tradície, regionálne jedlá a ich
príprava)
Netradičné cvičenie s praktikantkou 23.5.2018 – 3. trieda – cvičenie so stoličkami/vo dvojiciach
Jún
Aktivita:
Deti deťom – tanečné vystúpenie

Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním

Triedne opekačky s rodičmi spojené
so súťažením v prírode
Predplavecká príprava

Plnenie:
1.6.2018 – celá MŠ – účasť na oslavách MDD v rámci mesta, atrakcie (striekanie vodou na terč, preliezanie tunelom, chôdza po vyvýšenej rovine...)
1.6.2018
3. trieda – ľudový tanec „Červený kacheľ “, 1. trieda
MŠ Komenského – moderný tanec „Malenkaja
devočka“
2. trieda MŠ Komenského – ľudové tance
21.6.2018 – 1. trieda – pozorovanie lesa, hmyzu
20.6.2018 – 3. trieda – pozorovanie hmyzu, vtákov
25.6. – 26.6.2018 – 4. trieda
18.6.2018 – 2. trieda MŠ Komenského – vychádzka
na štadión – súťaženie
22.6.2018 – 1. trieda MŠ Komenského – v Topoleckej (organizácia – rodičia)
21.6.2018 – 2. trieda MŠ Komenského
11.6. – 15.6.2018 – Predplaveckej prípravy sa
zúčastnilo 68 5-6-ročných detí pod vedením
kvalifikovaných inštruktorov Penguinsport klubu.
Miesto konania akcie: mestská plaváreň
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ELOKOVANÉ PRACOVISKO MŠ HURBANOVA 142/46
September:
Aktivita:
Branno-turistické
blízkeho okolia
Šarkaniáda

vychádzky

Predplavecká príprava

„Jesenenie“ alebo „Jesenné
šantenie“
Ochutnávka nátierok
pripravovaných v školskej jedálni

Plnenie:
do 12.9., 29.9., 16.10., 18.10.2017 – turistická
vychádzka, MŠ Hurbanova 142, tr. č. 2, 3, 4.
28.9.2017 – celá MŠ
Miesto konania akcie: Kopec Drahy
18. – 22.9.2017
Predplaveckej prípravy sa zúčastnilo 53 5-6-ročných
detí pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
Penguin sport klubu.
Miesto konania akcie: mestská plaváreň
4.10.2017 – Športová olympiáda detí a rodičov
25.9.2017 – celoškolské rodičovské združenie –
prezentácia nátierok pripravovaných školskou
jedálňou rodičom

Október:
Aktivita:
Plnenie:
Svetový deň výživy (Týždeň zdravej 9.10. – 13.10.2017 – Zdravé dni, tr.č.1, výroba
výživy)
šalátov z ovocia a zeleniny prinesené sponzorsky
2.10. – 12.10.2017 Ovocné dni, tr. č. 2 a 3, výroba
ovocníčkov, vytvorenie výstavky
16.10 – 20.10.2017 – Týždeň zdravej výživy, tr. č. 4
zhotovovanie jednohubiek z ovocia, vykrajovanie
formičkami z ovocia
Deň jablka
13.10.2017 – Návšteva CVČ – Plody jesene, tr. č. 3
a 4, návšteva výstavy ovocia a zeleniny
Beh Terryho Foxa
6.9. a 8.9.2017 – tr. č. 3 a 4 (bežecké aktivity)
Kurz ľadového korčuľovania
23.10. – 27.10.2017 – tr.č.3 ( predškoláci) a tr. č. 4 –
nácvik korčuľovania
Súťaž o najkrajšieho Gaštanka
16.10. – 20.10.2017 – Gaštankovia – tr. č .1 spolupráca s rodinou, deti priniesli z domu vyrobených
gaštankov
Staráme sa o záhradku
2.10.2017 – Naša záhrada – tr. č. 2 – starostlivosť
o komunitné políčka, zber úrody, zazimovanie
Bezpečnosť na ceste
5.10.2017 – Návšteva mestskej polície – tr. č. 3 a 4 –
aktivity mestskej polície, rozhovor o správaní na
cestách, vychádzkach, pri športovaní
Pracovné popoludnie s rodičmi
19.10.2017 – vyrobme si lampášik – tr. č. 3 – výroba
a starými rodičmi
lampášikov zo zaváraninových fliaš, vystúpenie detí
11.10.2017 – jesenné tvorivé popoludnie so starými
rodičmi – tr. č. 4 (tvorenie s prírodninami, pletenie
z prútia, vystúpenie detí)
24.10.2017 – jesenné tvorivé popoludnie – tr. č. 1
(jesenné aranžovanie, vystúpenie detí)
Jesenenie
25.10.2017 – Jesenenie – tr. č. 3 (hry s prírodným
materiálom v areáli MŠ, hrabanie lístia)
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Svetový deň mlieka

Vystúpenie v Dome opatrovateľskej
služby
November:
Aktivita:
Deň materských škôl
Dentálna hygiena – potraviny, ktoré
prospievajú a škodia našim zúbkom

Týždeň v krajine zdravia

Upracme si MŠ (zametanie,
hrabanie lístia)
Dopoludnie s Lesoturom

Jesenné tvorivé popoludnie
s rodičmi
December:
Aktivita:
Súťažíme s anjelom a čertom
Čaj – nápoj, ktorý zohreje i lieči
(obmedzovanie príjmu sladených
nápojov)
Orech – veľa zdravia v drobnej
škrupinke (zdravé vianočné
„maškrtenie“)

27.10.2017 – tr. č. 3 a 4 – Cesta mlieka (veselý príbeh, ktorý rozpráva kravička Elička, deti prišli oblečené celé v bielom, z domu priniesli výtvory vyrobené z obalov z mliečnych výrobkov – zhotovenie
výstavy
10.10.2017 – vystúpenie v Dome opatrovateľskej
služby – tr. č. 4 (vystúpenie pre dôchodcov)

Plnenie:
3.11.2017 – zábavné dopoludnie s hudbou – všetky
triedy (tanečno- pohybové činnosti, diskotéka)
20.10.2017 – návšteva dentálnej hygieničky, tr. č. 2 a
4
28.11.2017 – návšteva dentálnej hygieničky, tr. č. 1
a3
7.12.2017 – návšteva dentálnej hygieničky, tr. č. 4
13.11. – 16.11.2017 – Zdravie a zdravý životný štýl,
tr. č. 1 (rozhovory, návšteva tržnice, spolupráca
s rodinou – ovocie, zelenina)
13.11. – 16.11.2017 – Filipove dobrodružstvá, tr. č. 3
a 4 (rozhovor o zdraví)
8.11.2017 – jesenné upratovanie, tr. č. 2 (zbieranie
konárikov, zametanie...)
15.11.2017 – návšteva z Lesoturu, všetky triedy
(tvorenie z prírodnín na školskom dvore, pohybové
aktivity)
21.11.2017 – tvorenie s Mirkou (z Lesoturu), tr .č. 2
(deti si vyrábali ježkov z prírodného materiálu)
9.11.2017 – Čarovná jeseň, tr. č.2 (jesenné vytváranie z prírodnín s rodičmi)

Plnenie:
4.12.2017 – „Prišiel k nám Mikuláš“, všetky triedy
(spievanie, tancovanie a recitovanie Mikulášovi
a čertovi)
19.12.2017 – Liečivý čaj, tr. č. 1 a 4,varenie
ovocných a bylinkových čajov bez sladenia, detského
ovocného punču
18.12. – 20.12.2017 – „Pečieme na Vianoce“, tr.č.
1, 2, 3 (vianočné pečenie, vianočná besiedka pre
rodičov, pohostenie, zhotovovanie banánových
koláčikov, Hrnček želaní)
14.12., 15.12.,19.12. 2017 – pečenie a zdobenie
medovníkov, tr. č. 2, 3 a 4 (vaľkanie cesta, vykrajovanie formičkami, potieranie žĺtkom, zdobenie
medovníkov)
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Vystúpenie v KD – Nadácia ŽIVOT 10.12.2017 – Tanečné vystúpenie v KD Javorina, tr.
č. 4 (nácvik a tanečné vystúpenie detí vo vianočnom
programe)
Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity
Zimné vtáčie záhrady – dokrmovanie vtáčat v areáloch MŠ aj
v prírodnom prostredí
Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie
Kde sa vzal, tam sa vzal... (stavanie
snehuliakov), zimné radovánky
Vitamínoví ochrancovia (prevencia
chorobnosti konzumáciou ovocia
a zeleniny)
Marec:
Aktivita:
Deň vody
Malí záhradníci (sadenie semienok,
starostlivosť o minizáhradky)
Cvičíme s Mirom Jarošom
Pálenie Moreny
Apríl:
Aktivita:
Deň Zeme
Upracme si MŠ
Športová príprava na regionálnu
športovú olympiádu
Dopravná výchova

Plnenie:
15.1 – 26.1.2018 – Hry so snehom, všetky triedy
(stavanie snehuliakov, hry so snehom, guľovanie )
22.1. – 26.1.2018 a priebežne počas celej zimy –
„Staráme sa o vtáčiky“, všetky triedy (výroba dobrôtok pre vtáčikov, dokrmovanie vtáčikov, výroba
vtáčej búdky)

Plnenie:
14.2.2018
7.2. – 8.2. 2018 tr. č. 1 – kĺzanie, bobovanie.
12.2. – 16.2.2018 tr. č. 2 , 3, 4 – hry so snehom
26.2. – 29.2.2018 1. trieda: Dni ovocia a zeleniny –
spolupráca s rodinou

Plnenie:
22.3.2018 – 3. a 4. trieda – výukový program v CVČ
24.3.2018 – všetky triedy – experimentovanie s
vodou
20.3. – 29.3.2018 – všetky triedy – siatie žeruchy,
čistenie bylinových minizáhradiek
26.3 – 29.3.2018 – 3.trieda
26.3.2018 – celá MŠ (spev, tanec, sprievod k potoku)

Plnenie:
18.4.2018 – 2., 3. a 4.trieda – turistická vychádzka
23.4.2018 – 3. a 4. trieda – spolupráca s CVČ
17.4.2018 – 2. trieda – návšteva v Lesoture
13.4. – 27.4.2018 – všetky triedy – vyhrabávanie
trávnika, zber odpadkov, starostlivosť o
minizáhradky
9.4. – 30.4.2018 – všetky triedy – kolobežkovanie na
školskom dvore, cvičenie na prekážkovej dráhe,
trénovanie behov, skokov, hádzanie
3.4. – 6.4.2018 – všetky triedy – Becepáčik na ceste
19.4.2018 – všetky triedy – návšteva dopravného
ihriska
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Máj:
Aktivita:
Plnenie:
Turistické vychádzky so športovým 3.5. – 31.5.2018 – 1. trieda – Drahy, 2. trieda – Po
zameraním
stopách Červenej Čiapočky, 3. trieda – Dubník, 4.
trieda – spoznávanie okolia, pomenovávanie vrchov
Predplavecká príprava
11.6 – 15.6.2018 – predškoláci
Regionálna športová olympiáda
24.5.2018 – účasť 6 detí predškolákov, ostatné deti
„Hviezdičky“
povzbudzovanie, prechádzanie po stanovištiach
Deň mlieka
16.5.2018 – 1. trieda – výroba kravičky zo škatúľ
z mliečnych výrobkov (spolupráca s rodičmi)
Triedne výlety
23.5.2018 – 2. trieda exkurzia na MsÚ
29.5.2018 – 4. trieda a predškoláci 3. trieda – Minifarma Lubina
Úprava pocitového chodníka
3.5.2018 – 2. trieda
Vystúpenie Deň matiek a rodiny
15.5. – 22.5.2018 – všetky triedy
Hudobný program Simsala
10.5.2018 – celá MŠ – tancovanie a spev
Spolupráca s Lesoturom
30.5.2018 – aktivity na šk. dvore – všetky triedy
Jún
Aktivita:
Mesto deťom
Deti deťom – tanečné vystúpenie
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním

Výroba mätovej limonády
a medovkového čaju
Vystúpenie – Rozlúčka
s predškolákmi na MsÚ

Plnenie:
1.6.2018 – celá MŠ – spolupráca s mestom, hasičmi
(plnenie disciplín, atrakcie pre deti na námestí)
1.6.2018 – 4.trieda – tanečné vystúpenie na námestí
19.6.2018 – 1. trieda – „Malí turisti“ – pozorovanie
historických objektov
26.6.2018 – 2. trieda – „Život okolo potoka“ –
vychádzka k čističke odpadových vôd
3. a 4. trieda – vychádzka na Drahy a Dubník II.
18.6. – 19.6.2018 – 4. trieda (priebežne)
25.6.2018 – predškoláci (nácvik programu a vystúpenie)

Celoročne plnené:
•
•
•
•
•
•

Projekt Školské ovocie
Projekt Školské mlieko
Projekt Zippyho kamaráti
Pohybové aktivity na školskom dvore a dopravnom ihrisku, jazda na kolobežkách
a odrážadlách
Športové využitie špeciálnej učebne v MŠ Komenského
Narodeninové vitamínové taniere

5. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2017/2018 nebola Štátnou školskou inšpekciou v materskej škole
vykonaná žiadna inšpekcia.
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6. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy
Materská škola Hurbanova 153/62 Stará Turá je právnym subjektom pozostávajúcim z
troch pracovísk: Materskej školy Hurbanova 153/62, elokovaného pracoviska MŠ Hurbanova
142/46 a elokovaného pracoviska MŠ Komenského 320/1. Organizačnou súčasťou MŠ je aj
zariadenie školského stravovania.
Materská škola Hurbanova 153 je tvorená tromi účelovými pavilónmi s poschodím
a hospodárskou budovou. V každom 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 slúži presklená
spojovacia chodba s dvoma vchodmi. Chodba tvorí obvod átria, priestor ktorého sa využíva ako
detské ihrisko. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi,
miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kancelária ekonómky a
kancelária riaditeľky školy. Osobitný priestor je vyhradený pre školníka, ktorý zabezpečuje
údržbu všetkých objektov 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.
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 (nakoľko v školskom roku 2017/2018 nebola
otvorená pre nedostatočný záujem, jej priestory boli využívané ako telocvičňa pre deti –
špeciálna učebňa). Na prízemí jednoposchodového pavilónu 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 prevádzkových
zamestnancov. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy – trieda pre predškolákov
a špeciálna učebňa s príslušnými priestormi. Areál pri elokovanom pracovisku nedisponuje
žiadnymi ihriskovými prvkami, ktoré by mohli deti využívať pri pobyte vonku. Na aktívny
pohyb sa využíva trávnatá plocha pri pavilóne a asfaltové ihrisko základnej školy.
Interiér MŠ zodpovedá hygienickým požiadavkám, 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 šiestimi interaktívnymi tabuľami.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú rozpracované v prevádzkových
poriadkoch, požiadavky na nevyhnutné opravy a údržbu sú zapracované do plánu práce. Počas
celého roka boli priebežne vykonávané opravy a údržba potrebná na zabezpečenie bezpečnosti.
Opravy, údržbu, čistenie pieskovísk, kosenie areálov, revitalizáciu starších ihriskových prvkov
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a ostatné údržbárske práce zabezpečuje školník. Vykonávaná je aj pravidelná ročná revízia
detských ihrísk.
7. 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 1.1.2017 do 31.12.2017. V súlade s programom Vzdelávanie
hospodárila materská škola s vyrovnaným rozpočtom.
Dotácia z rozpočtu mesta na prevádzkové výdavky bola vo výške 653 417€. Rozpočet na
rok 2017 bol vyčerpaný na 100,00% v zmysle platných rozpočtových pravidiel.
Údaje o poskytnutých a použitých finančných prostriedkoch v roku 2017:
Rozpočet

Čerpanie

% čerpania

610 (mzdy a odmeny)

404 178,00

405 142,00

100,2%

620 (odvody)

148 283,00

147 674,00

99,6%

630 (tovary a služby)

140 918,00

140 331,00

99,6%

640 (bežné transfery)

4 835,00

4 877,00

100,9%

710 (kapitálové výdavky)

23 060,00

23 059,00

100,00%

Spolu

721 274,00

721 083,00

100,00%

Z hľadiska skvalitňovania materiálno-technického vybavenia MŠ a dodržania legislatívnych
požiadaviek na prevádzku a chod materskej školy sme z pridelených finančných prostriedkov
zabezpečili:
• rekonštrukciu sociálnych zriadení pre deti v dvoch pavilónoch v MŠ Hurbanova 142/46
• výmenu dlažby v spojovacej chodbe hospodárskeho pavilónu, v zapisovacej miestnosti
a časti práčovne v MŠ Hurbanova 153/62
• vymaľovanie chodby hospodárskeho pavilónu, zapisovacej miestnosti, práčovne
a spálne v triede č. 6 v MŠ Hurbanova 153/62
• výmenu nevyhovujúcich starých kobercov v 1. a 2. pavilóne MŠ Hurbanova 153/62
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doplnenie vybavenia školskej jedálne (kombinované sporáky – 2 ks, univerzálny robot,
servírovací stolík, pracovné stoly, váhy, nárezový stroj, taniere, poháre, šálky,
kompótové misky)
zakúpenie benzínovej kosačky
nákup interaktívnej, výpočtovej a didaktickej techniky (1 notebook, 1 PC, monitor,
tlačiareň, 6 ks mobilných magnetických tabúľ)
výtvarný a pracovný materiál pre deti
knihy pre deti a odbornú literatúru pre pedagógov
ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
germicídne žiariče na dezinfekciu priestorov tried
povinné poistenie detí a majetku
kancelárske potreby a čistiace prostriedky
interiérové vybavenie – stoličky pre zamestnancov, regály
licencie (pracovné a výukové softvéry)

Vlastné príjmy MŠ boli v roku 2017 rozpočtované v celkovej výške 55 246€. Tieto tvoril
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním – školné, ktoré
bolo v skutočnosti vybrané vo výške 29 606€ a príjem za výkony školskej jedálne vo výške 14
842€.
Ďalším príjmom bolo prijatie dobropisu a vratiek vo výške 10 715€, príjmy z ÚPSVaR vo výške
68€ a mimorozpočtové príjmy vo výške 81€.
Dotácia zo štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky, v sume 12 361€ bola využitá v súlade s ods. 5 §6b Zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, konkrétne na osobný
príplatok a odmeny zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, na
vybavenie miestností určených na výchovu a vzdelávanie detí didaktickou technikou a
učebnými pomôckami, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách – výlety,
exkurzie, predplavecká príprava a na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri
výchove a vzdelávaní detí.
Pri materskej škole pôsobí občianske združenie „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. Z prostriedkov
Rodičovského združenia „Zdravá škôlka“ a z projektov sme hradili divadelné predstavenia pre
deti, regionálnu športovú olympiádu, karneval, Šarkaniádu, exkurzie na Gazdovský dvor,
dopravu detí na školské výlety. Z rozpočtu rodičovského združenia bol financovaný aj nákup
mikulášskych balíčkov, hračiek pre deti a darčekov pre predškolákov a na konci roka 2017 bola
zakúpená a osadená ihrisková zostava BALI lamino na ihrisku MŠ Hurbanova 153/62.
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8. Vyhodnotenie plnenia cieľov a úloh MŠ
V školskom roku 2017/2018 sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti pracovali podľa
inovovaného Školského vzdelávacieho programu "Hravá a zdravá materská škola"
vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách, POP, plánu práce školy, VZN Mesta Stará Turá a ďalších záväzných
dokumentov. Učiteľky vo svojej pedagogickej činnosti využívali poznatky zo vzdelávacích
podujatí a seminárov.
Výsledky analýzy za školský rok 2017/2018 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, že sme pri plánovaní výchovnovzdelávacích cieľov rešpektovali aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a
individuálne osobitosti. Plnenie cieľov bolo priebežne kontrolované a overované spätnou
väzbou (písomné vyhodnotenie plnenia bolo súčasťou týždenných plánov výchovnovzdelávacej činnosti), rozvíjali sme u detí hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti vo vzťahu k
vlastnému pokroku. Dbali sme na pružné usporiadanie činností v dennom poriadku. Všetky
organizačné formy denného poriadku boli po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.
Denný poriadok obsahoval hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, vzdelávacie
aktivity, pobyt vonku, a činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie,
odpočinok). V rámci psychohygieny sme eliminovali dlhotrvajúce riadené aktivity a
rešpektovali sme osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Vytváranie základov kľúčových
kompetencií sme realizovali prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej výchovnovzdelávacej činnosti.
8.1 Úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov
a) Jazyk a komunikácia
V priebehu celého školského roka sme deťom poskytovali dostatok priestoru na rozvoj
hovorenej reči. Pri vytváraní základov komunikačných kompetencií sme využívali ranný kruh,
rozhovor pri príchode a odchode, ako i v priebehu dňa. Výkonové štandardy sme dosahovali
využívaním dostupných aktivizujúcich metód napomáhajúcich zámernému rozvoju jazykových
schopností a komunikačných zručností detí. Slovnú zásobu detí sme obohacovali v rámci
všetkých organizačných foriem o nové výrazy a slovné spojenia využitím obrazového
materiálu, básní, riekaniek, vyčítaniek, rozprávok, povestí, bájok, ako i rozhovormi,
rozprávaním zážitkov a príbehov podľa skutočnosti, rozprávaním podľa obrázkov, prednesom,
dramatizáciou a spevom. Deti reprodukovali básne, dramatizovali rozprávky (Koza rohatá
a jež, Šípková Ruženka, O medovníkovom domčeku...), hrali jednoduché roly. Využívali sme
pre deti atraktívne aktivity – výučbové programy na IT. Vystúpeniami detí na triednych
besiedkach, v Dome kultúry, Dome opatrovateľskej služby a Mestskom úrade sa deti učili
vystupovať na verejnosti – pred kamarátmi aj dospelými.
Fonologické procesy, fonologické uvedomovanie sme rozvíjali analyticko-syntetickými
činnosťami, využívali sme hry na rozvoj sluchového vnímania, sluchovej diferenciácie, na
rozvíjanie slovnej zásoby, súvislého a jazykovo správneho vyjadrovania sa, metódami
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predčitateľskej gramotnosti – rytmické hry so slovami, slovné hádanky, prezeranie a „ čítanie“
obrázkových kníh a leporel, „Písmenko týždňa“, vlastná tvorba kníh s prediktabilným textom.
Grafickým napodobňovaním symbolov, tvarov, čísiel, písmen si staršie deti postupne vytvárali
súvis medzi hovoreným slovom a jeho písanou formou. Umožňovali sme deťom nosiť si knihy
do materskej školy. V deťoch sme pestovali lásku ku knihám a novým poznatkom. Oboznámili
sa so vznikom knihy od autora, ilustrátora, cez vydavateľa po predajcu. Pre staršie deti sme
v spolupráci s mestskou knižnicou, ZŠ a ZUŠ zrealizovali aktivity, ktoré podporovali rozvoj
osobnosti dieťaťa a stimulovali záujem detí o literatúru, výtvarné a dramatické umenie.
V rámci ponuky MŠ deti navštevovali divadelné predstavenia. Deti obľubovali hru
v detskej knižnici, kde sa učili používať knihu správnym spôsobom a odložiť ju na určené
miesto.
Úroveň rozvoja vizuálno-motorickej koordinácie a jemnej motoriky starších detí bola
overovaná prostredníctvom pracovných zošitov a listov. Väčšina detí sa na ploche papiera
orientovala samostatne, vyplnila celú plochu, dokončila požadovanú grafickú stopu do konca
riadka. Výsledky sú v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia, grafický materiál držia dominantnou
rukou, kvalita držania grafického materiálu je dobrá, deti majú vypestovaný návyk správneho
držania tela, sedu pri písaní, držania ceruzky, neotáčania zošitom, pracovným listom
a vzdialenosť očí od papiera. Pri nácviku grafomotorických zručností v pracovných listoch
a v zošitoch boli zaraďované grafomotorické a uvoľňovacie cvičenia a postupy.
Pedagogicky sme diagnostikovali logopedickú oblasť. Zistený stav sme konzultovali
s rodičmi a odporučili sme deti do odbornej logopedickej starostlivosti, väčšina rodičov
odporúčania učiteliek akceptovala.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o U viacerých výrazné nedostatky v reči, predovšetkým v oblasti výslovnosti a zreteľnosti
reči (po polroku výrazné zlepšenie situácie),
o používanie nárečia (vzor z domu),
o používanie jednoslovných odpovedí, slabá slovná zásoba,
o nesprávne držanie grafického materiálu,
o silný tlak na podložku pri práci s grafickým materiálom,
o zlé držanie tela pri sedení.
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 niektorých detí je dosť
nezrozumiteľná, hoci ide o predškolákov.
o pretrvávanie nárečových slov v jazykovom prejave,
o nesprávny úchop grafického materiálu,
o nesprávny sklon papiera,
o silný tlak na podložku.
Opatrenia:
• Poskytovať kvalitný rečový vzor,
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vytvárať jazykovo podnetné prostredie,
uplatňovať aktívne počúvanie,
poskytnúť priestor na samostatnosť, rozvíjať fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť
a predstavivosť,
pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a rozvoj
grafomotoriky,
pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou,
zamerať sa na správne držanie tela pri sedavých činnostiach.

b) Matematika a práca s informáciami
V oblasti Matematika a práca s informáciami sme deťom poskytovali základy
matematických a informatických poznatkov a zručností. Využitím edukačných hier, súťaží,
dramatizácie a situácií z bežného života sme u detí vytvárali elementárne základy riešenia
problémov, kritického a tvorivého myslenia. Deti si rozvíjali priestorovú predstavivosť,
zoznamovali sa s jednoduchšími plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi,
porovnávali ich a merali, manipulovali s prvkami a skupinami predmetov, triedili predmety
podľa počtu, tvaru, farby, porovnávali množstvo odhadom a počítaním, vytvárali si prvé
názorné predstavy o čísle a počtových úkonoch, orientovali sa v číselnom rade. Stretali sa
s pravdivými a nepravdivými tvrdeniami a s jednoduchými postupnosťami. V rámci práce
s informáciami pracovali podľa návodu – využívali sme didaktické pomôcky Logico primo
a Beebot, mikrofóny, hovoriace štipce, prácu s interaktívnou tabuľou, prácu s počítačom.
Využívanie pracovných listov a zošitov slúžilo na evaluáciu, aktivizovalo deti k samostatnosti,
kreativite a správnosti rozhodovania pri riešení úlohy.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Viacero detí má ešte problém s rozoznávaním farieb, tvarov, polôh a s počítaním,
o nestála pozornosť u viacerých detí (nesústredenosť).
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných):
o U niekoľkých detí pretrvávajú nedostatky pri poznávaní časových vzťahov včera zajtra, pri poznávaní a identifikovaní geometrických tvarov,
o u viacerých detí evidujeme zamieňanie pravej a ľavej strany,
o nesamostatnosť, nízka sebadôvera, závislosť na usmernení,
o u niektorých detí pretrváva nesústredenosť pri činnosti.
Opatrenia:
• Poskytnúť deťom rôzne spôsoby učenia, a tak prehlbovať poznávacie procesy,
• uplatňovať aktívne počúvanie a individuálny prístup,
• systematicky u detí rozvíjať tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti,
• dať priestor na manipuláciu a samostatnosť,
• využívať inovačné metódy.
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c) Človek a príroda
Na rozvíjanie poznávacích schopností, predstavivosti a fantázie deti využívali priame
pozorovanie prírodných javov, konkrétnu manipuláciu s predmetmi, voľné hry,
experimentovanie, zmyslové hry, činnosti na rozvoj a cvičenie vnímania, námetové hry
a činnosti, prácu s knihami, s obrázkovým materiálom, výlety do okolia, sledovanie rozprávok.
V environmentálnej oblasti získali deti elementárne poznatky o okolitom svete a dianí v ňom,
o vplyve človeka na životné prostredie počínajúc v najbližšom okolí a končiac celkovými
problémami celosvetového dosahu. Vytvárali si základy pre otvorený a zodpovedný postoj
k životnému prostrediu. Úlohy plnili zmysluplnými pracovnými činnosťami, kognitívnymi
činnosťami (kladenie otázok a hľadanie odpovedí), využívaním encyklopédií, pestovateľskými
činnosťami, ekohrami, aktivitami v spolupráci s Lesoturom. Tento rozvoj funkcií a procesov sa
uskutočňoval najmä prostredníctvom riešenia každodenných, deťom blízkych problémov. Deti
sme viedli k tomu, aby boli zvedavé, aby mali radosť z poznávania, objavovania, skúmania,
experimentovania. Vo všetkých činnostiach sa dôraz kládol na deti, na ich aktivitu
a samostatnosť pri činnostiach a na schopnosť dokázať sa na činnosti sústrediť a vnímať ich.
d) Človek a spoločnosť
Pri dosahovaní výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sme
viedli deti k prejavovaniu empatického správania sa podľa spoločenských pravidiel, schopnosti
hrať sa, pracovať v kolektíve, hodnotiť svoju činnosť. Podporovali sme verbálnu, a neverbálnu
komunikáciu ranným spoločenstvom, priateľskými rukami – Dobré ráno kamarát (meno
kamaráta, pohladenie, očný kontakt, úsmev...), prosociálnymi aktivitami : Za ruky, za ruky...,
Želáme si krásny deň..., Mám ťa rád a ty zas mňa..., využitím CD Zajko Hrajko a jeho kamaráti
– pieseň Čarovné slová, pred Vianocami – adventný kalendár prianí a prekvapení...
Deti sa učili rešpektovať pravidlá triedy, používanie čarovných slovíčok, podeliť sa
o hračky, prijímať seba i druhých, viedli sme ich k tomu, aby sa vedeli priznať k svojim činom,
zvládať svoj hnev, pomáhať kamarátom, rozprávať o svojich radostiach i strachoch, mať rád
svojich kamarátov, rodinu. Poskytovali sme im dostatočný priestor na reflexiu a sebareflexiu.
Rozlišovali sme prostredníctvom kocky emócií a obrázkového materiálu rôzne pocity, nálady.
Trieda 5-6-ročných detí pracovala počas roka s programom „Zippyho kamaráti“.
Pozornosť sme venovali sviatkom detí. Tieto aktivity deti prežívali s citom a radosťou,
prejavovali empatiu. Rešpektovali sme vývinové osobitosti detí, ich individuálne potreby,
zameriavali sme pozornosť i na vzájomné vzťahy dieťa – rodič – učiteľka.
Plánovanými hrovými aktivitami pri pobyte vonku a pri turistických vychádzkach deti
pozorovali Starú Turú, počúvali zvuky mesta, porovnávali ho s dedinou. Zároveň sme u detí
budovali orientáciu v okolí MŠ, poznávali významnejšie budovy mesta a ich účel pre ľudí.
Prostredníctvom zábavných riekaniek Dni v týždni, príbehu Zahrajme sa na rodinku,
Psíček staval dom, Medvedia rozprávka, prezentáciou Môj deň, Kalendára počasia a týždňa
sme deti viedli k orientácii v čase, k používaniu pojmov vyjadrujúcich časové súvislosti.
Aktívne vnímali atmosféru regionálnych sviatkov, zvyky, tradície a folklór či už zážitkovými
aktivitami na Fašiangy, Vianoce, Veľkú noc. 5-6-ročné deti viackrát navštívili Gazdovský dvor
na Turej Lúke, kde spoznávali miestne tradície a folklór.
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Pri dopravnej výchove sme využívali dopravné ihrisko v priestoroch MŠ. V rámci
dopravných hier sa deti realizovali v role kolobežkára, ale aj chodca. Prostredníctvom
vychádzok, obrázkového materiálu, pozorovaním, využitím reflexných viest a terčíka sme deti
viedli k bezpečnému prechádzaniu cez cestu so sprievodom dospelej osoby, k správnemu
spôsobu chodenia po chodníku, poznávali sme dopravné značky. Pri príležitosti MDD mali deti
možnosť vidieť a pozorovať špeciálne dopravné prostriedky hasičské, policajné. Absolvovali
exkurziu na autobusovú a železničnú stanicu.
V mediálnej výchove sme využívali tlačové a elektronické médiá – knihy, časopisy, ako
základ. Vyberaním vhodných programov pre deti v rôznych formách sme upevňovali
prosociálne spôsoby správania, viedli ich k pozitívnej socializácii, komunikácii.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Súvisia predovšetkým s emocionálnou a sociálnosťou nezrelosťou – plačlivosť,
tvrdohlavosť, presadzovanie svojich záujmov, problém zvládnuť neúspech,
o zabúdanie na bezpečné správania účastníka cestnej premávky.
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných detí):
o Narúšanie disciplíny,
o podriadenie sa skupine pri hre (presadzovanie svojich požiadaviek),
o zvládnutie neúspechu (niekoľko detí sa nevie vyrovnať s neúspechom - hnev,
„nadúvanie sa“, bojazlivosť),
o žalovanie, 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,
• hľadať možnosti jednotného pôsobenia školy a rodiny, úzka spolupráca s rodinou,
• prostredníctvom esteticko-výchovných činnosti vytvárať v triede atmosféru harmónie,
pohody a pokoja.
e) Človek a svet práce
V rámci tejto vzdelávacej oblasti sme sa snažili utvárať a rozvíjať základné zručnosti
dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom
živote, pričom sme kládli dôraz na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre
dieťa dôležité, napríklad vytváranie grafomotorických predispozícií, lepšie zvládanie
sebaobslužných činností, zvládanie bežných úkonov v domácnosti. Formou zážitkového učenia
deti poznávali prácu hasičov, lekárov, záchranárov, policajtov, predavačov, kuchárov,
upratovačiek, školníka... Viedli sme ich k trpezlivosti, vôli začať a dokončiť zadanú úlohu pri
vytváraní výrobkov z rozmanitého materiálu. Deťom sme vytvárali dostatočný priestor s
dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé malo rovnakú možnosť prakticky si
rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími štandardmi. Mali možnosť rozvíjať si
elementárne technické myslenie konštruovaním z rôznych stavebníc podľa predlohy i podľa
vlastných predstáv, skladaním z papiera, spájaním materiálov. Pri vytváraní rôznych výrobkov
Strana 28 z 38

Správa 2017/2018 |

z papiera, plastu, dreva spoznávali vlastnosti materiálov, učili sa využívať informácie
o materiáloch. Pozorovali vlastnosti predmetov, formou pokusu a omylu skúšali rôzne riešenia,
tvorivo pristupovali k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov.
Deti denne pri hrách využívali konštrukčné prvky, skladačky a stavebnice podporujúce
rozvoj fantázie a tvorivosti.
V rámci exkurzií na Gazdovskom dvore sa zoznámili s varením slivkového lekváru,
pletením korbáčov a zdobením kraslíc, varením lekvárových periek a pečením chleba.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Nesprávne držanie pracovného materiálu,
o zlé držanie tela pri sedení,
o nekoordinované strihanie,
o neobratnosť pri skladaní papiera.
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 podložku,
o nesprávne strihanie - úchop nožníc, natáčanie papiera,
o problém pri skladaní papiera podľa inštrukcií.
Opatrenia:
• Pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a rozvoj
grafomotoriky,
• zdokonaľovať techniku strihania a skladania,
• pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou,
• zamerať sa na správne držanie tela pri sedavých činnostiach,
• viesť deti k dodržiavaniu čistoty a poriadku pri pracovných činnostiach.
f) Umenie a kultúra
Hudobná výchova
V oblasti hudobnej výchovy bolo naším cieľom vytvárať elementárne hudobné
schopnosti, zručnosti a návyky detí, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné
zmocňovanie sa hudby.
Hudobné činnosti boli zaraďované v rôznych činnostiach počas dňa. Hudba bola pre
deti zdrojom kladného citového zážitku a radosti, založená na zážitkovom a činnostnom
princípe výchovy hudbou a k hudbe. Deti si rozvíjali sluchové vnímanie reagovaním na
hlasitosť, dĺžku, farbu a výšku tónu. Pri speve piesní sme dbali na správne dýchanie,
dodržiavanie tempa a rytmu.
Deti poznajú bohatý repertoár piesní a hudobno-pohybových hier. Zapájali sa do
prípravy rôznych sviatkov a spoločenských udalostí a kultúrno-spoločenského diania v meste.
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Rozvíjali sme cit pre rytmus, melódiu a harmóniu. V inštrumentálnych činnostiach deti aktívne
vnímali rôzne zvuky a tóny a používali Orffove nástroje. Manipulácia s nástrojmi Orffovho
inštrumentára navodzovala atmosféru radosti, emocionálnych zážitkov a citového uspokojenia.
Pre deti sme v priebehu školského roka zorganizovali dva výchovné koncerty – jeden
v spolupráci so ZUŠ (spoznávame hudobné nástroje) a výchovný koncert p. Ondrejku –
dychové hudobné nástroje. Deti mali možnosť spoznať hudobné nástroje, ich tvar, materiál,
z akého sú vyrobené, z čoho sa skladajú, aký zvuk vydávajú.
Deti získavali základy pohybovej kultúry a rytmiky. Obohatili si svoj repertoár o
množstvo piesní – umelých a ľudových, učili sa rozlišovať piesne podľa melódie, rytmiky a
adekvátne reagovať na dirigentské gestá. Skupinovým a sólovým spevom si prehlbovali zmysel
pre krásu spevu, rytmus a dynamiku. Nezabúdali sme ani na ľudové zvyky, tradície a folklór.
Výtvarná výchova
Prostredníctvom výtvarnývh činností deti vyjadrovali svoje myšlienky, pocity, túžby a
predstavy. Dôraz sme kládli predovšetkým na zážitok z tvorby, teda proces, nie iba výsledný
produkt. Deťom sme ponúkali podnety, námety, usmernenia, viedli ich k používaniu
rôznorodých výtvarných techník, nástrojov či materiálu, rozvíjali ich tvorivosť, zručnosti pri
narábaní s výtvarným materiálom a jemnú motoriku. Deti experimentovali s farbami,
farebnými škvrnami, miešaním farieb, hmotou, výtvarnými nástrojmi, farebnými papiermi,
štruktúrovaným povrchom tak, aby výtvarná činnosť bola pre nich hrou. V činnostiach s
výtvarným a pracovným zameraním sme ponechávali voľnosť kreativite detí, nápaditosti.
Snažili sme sa eliminovať šablónovitosť detských prác. Rešpektovali sme psychické dispozície
detí, podporovali sme vývoj detskej kresby v súlade s typickými prvkami detského výtvarného
prejavu a podporovali sme ich pri realizácii svojich predstáv.
Vnímanie umeleckých diel sme deťom sprostredkovali predovšetkým prostredníctvom
ilustrácií v knihách, využívali sme aj prezentácie na interaktívnej tabuli.
Priestory tried a šatní boli bohato vyzdobené prácami detí ku každému ročnému
obdobiu, obsahovému celku, téme týždňa po celý školský rok. Práce detí boli odrazom
tvorivosti, experimentovania, fantázie. Podporovali sme deti s nadaním, viacero detských prác
bolo v priebehu roka zaslaných do rôznych výtvarných súťaží.
Nedostatky:
o Kričanie pre speve,
o nezachytávanie detailu pri znázorňovaní postavy.
Opatrenia:
o Nácvik využitia intenzity hlasu,
o individuálny prístup zameraný na vnímanie a zobrazenie detailov postavy.
g) Zdravie a pohyb
V rámci vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb sme sa zamerali na vytváranie
a upevňovanie základných hygienických, stravovacích a sebaobslužných návykov, ako
i osvojenie a zdokonalenie pohybových zručností a schopností.
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Ciele z tejto vzdelávacej oblasti sme plnili v priestoroch tried, na školskom dvore,
formou turistických vychádzok a výletov do prírodného okolia, deti predškolského veku aj
realizáciou jesennej a jarnej predplaveckej prípravy a kurzu ľadového korčuľovania.
Pri realizácii aktivít boli rešpektované individuálne pohybové schopnosti a bol
zabezpečený správny psychosomatický vývin detí. Počas celého školského roka sme sa snažili
deti otužovať pobytmi vonku v chladnom i veternom počasí. Zdravotné cvičenia
napomáhali tomu, aby deti pravidelne cvičili a pociťovali radosť z pohybu. Staršie deti cvičili
v úboroch. Pri cvičení sme využívali rôzne druhy motivovaných cvičení, hudbu, dostupné
telovýchovné náčinie a náradie. Deti si postupne osvojovali telocvičné názvoslovie, správne
držanie tela, koordináciu pohybov, zvýšila sa pohybová výkonnosť, vôľové vlastnosti,
sebakontrola, schopnosť spolupracovať v skupine, dodržiavanie stanovených pravidiel v hre,
súťaženie v duchu fair-play. Využívali sme stimulačné metódy príkladu a pohybového vzoru.
Pohybové aktivity a pohyb boli rozvíjané v hrách, pohybových cvičeniach v rámci pobytu
vonku a spoločných pohybových aktivitách a súťažiach. Súťaživými a športovými hrami sme
rozvíjali aj charakterové vlastnosti detí (prejaviť radosť z úspechu a učiť sa zmieriť s prehrou).
Aktívne sa zúčastnili športových aktivít organizovaných materskou školou – „Šarkaniáda“,
jesenná športová olympiáda, „Na kolesách“, Beh Terryho Foxa, Minitelocvične, regionálna
športová olympiáda. V zime si deti zdokonalili techniku jazdy na lopatách, boboch. V jeseni
a na jar na dopravnom ihrisku jazdu na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách.
Všetky pohybové aktivity prispeli k plneniu cieľov Školského plánu prevencie obezity
v rámci Národného programu prevencie obezity.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Nesprávne držanie lyžice pri jedle,
o neobratnosť pri sebaobslužných činnostiach.
Všetky tieto nedostatky u mladších detí vyplývajú z ich celkového vývoja a veku.
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných)
o Držanie a používanie 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.
Opatrenia:
• Využívať na pohyb a pri cvičení rôznorodé náčinie, náradie i pomôcky,
• pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky,
• pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou.
9. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
a) Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:
o Dobrý manažment školy, demokratický štýl riadenia,
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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 možnosti materskej školy,
o dobrá spolupráca s rodinou,
o spolupráca materskej školy s organizáciami mesta (Lesotur, ZŠ, CVČ, ZUŠ,...)
o cezhraničná spolupráca – eTwinning
o dodržiavanie metodických pokynov a legislatívy,
o vnútorné prostredie materskej školy,
o vybavenosť IKT a didaktickou technikou,
o novovybudované detské ihrisko v MŠ Hurbanova 142/46,
o komunitné políčka v MŠ Hurbanova 142/46
o revitalizácia detského ihriska v MŠ Hurbanova 153/62,
o zrekonštruovanie výdajných kuchyniek v MŠ Hurbanova 153/62,
o rekonštrukcia a modernizácia sociálnych a hygienických zariadení pre deti v 1.
a 2. pavilóne MŠ Hurbanova 142/46,
o rekonštrukcia a modernizácia vstupných vchodov v 1. a 2. pavilóne MŠ
Hurbanova 142/46,
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.
b) Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
o Starnúce budovy a vybavenie a s tým súvisiace náklady na údržbu,
rekonštrukciu, výmenu nevyhovujúceho zariadenia,
o nedostatočné množstvo edukačných materiálov a telovýchovných pomôcok,
hračiek, učebných pomôcok a didaktického materiálu vzhľadom na vysoký
počet tried, nedostatočné množstvo odbornej literatúry pre pedagógov,
o organizácia pobytu vonku na školskom dvore – nevyhovujúci areál a absencia
ihriska v MŠ Komenského, zlý technický stav dopravného ihriska,
o nedostatok finančných prostriedkov.
c) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky:
o Realizáciou projektov školy, organizovanými zbermi, predajnými trhmi a
akciami získavať nové finančné prostriedky na rozvoj materskej školy,
o využívať možnosti prípravy a realizácie nových projektov z prostriedkov EÚ,
získavanie finančných prostriedkov z rôznych fondov a grantov (podľa aktuálnej
ponuky), vyhľadávať sponzorstvo,
o efektívne využívať finančné prostriedky rodičovského združenia „Zdravá
škôlka“,
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o v spolupráci so zriaďovateľom a rodičovským združením dokončiť revitalizáciu
areálu MŠ Hurbanova 153/62 (vrátane oplotenia) a vytvoriť detské ihrisko
v areáli základnej školy na Komenského ulici,
o dokončiť rekonštrukciu hygienických a sociálnych zariadení pre deti v MŠ
Hurbanova 142/46,
o dokončiť rekonštrukciu vstupných vchodov v MŠ Hurbanova 142/46,
o sledovať technický stav budov a zariadení a zabezpečovať postupnú údržbu
a výmenu s cieľom predchádzania havarijných situácií,
o pokračovať v dopĺňaní a modernizácii učiteľskej a žiackej knižnice.
ZÁVER
V priebehu školského roka sme sa zamerali na každé dieťa, všímali sme si individuálne
potreby jednotlivých detí, snažili sme sa rozvíjať ich potenciál a hľadali vhodné spôsoby
odstraňovania rôznych nedostatkov. Vo vzdelávacích aktivitách sme rešpektovali prirodzené
rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej, vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú
podmienené aj rozdielnym socio-kultúrnym a ekonomickým zázemím rodinného prostredia, a
vytvárali sme deťom priestor na disponovanie poznatkami, vedomosťami a schopnosťami, na
samostatné myslenie a tvorivosť.
Edukačný proces sa realizoval predovšetkým prostredníctvom hry, ktorá deťom umožňovala
pozorovať, skúmať, bádať, manipulovať, tvoriť. Pri edukačných aktivitách sme kládli dôraz na
zážitkové učenie.
Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov plánu práce školy, národných
preventívnych programov, plánu aktivít MŠ, plánov práce triednych učiteľov, rozvíjajúceho
programu výchovy a vzdelávania detí s OŠPD a individuálnych výchovno-vzdelávacích
programov pre deti so ŠVVP. Do obsahu výchovy a vzdelávania sme implementovali
environmentálnu výchovu, mediálnu výchovu, realizovali sme aktivity zamerané na
multikultúrnu výchovu, výchovu k prosociálnosti a výchovu k zdravému životnému štýlu,
stimulovali sme rozvoj tvorivosti, prehlbovali spoluprácu s rodičmi a ostatnými organizáciami.
Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou,
k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy,
pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej
úspešnosti detí a rodičom umožňuje spoznať, že materská škola je spoľahlivá a má svoje
opodstatnenie.
Spolupráca rodičov a materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dobrou vizitkou tejto
spolupráce boli zrealizované tvorivé pracovné popoludnia detí a rodičov, spoločné cvičenia detí
a rodičov, Šarkaniáda, triedne karnevaly a spoluúčasť rodičov pri realizácii triednych aktivít.
V nasledujúcom období by sme sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti chceli zamerať na
tieto ciele:
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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,
✓ napomáhať sebareflexii dieťaťa vzhľadom na jeho úspechy a neúspechy, účinne
podporovať dieťa v jeho pokroku,
✓ stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne a
vzájomne sa rešpektovať, napomáhať dieťaťu rešpektovať výsledky činnosti spoluhráčov,
✓ 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,
✓ rešpektovať autonómiu a momentálne dispozície dieťaťa, podporovať jeho aktivitu,
tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu,
✓ 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.
✓ Formovať pozitívny vzťah k pohybu, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí
pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie
je možné bezdôvodne vynechávať,
✓ 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,
✓ realizovať kurz ľadového korčuľovania,
✓ 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,
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✓ 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 (Školský program prevencie obezity),
✓ 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),
✓ 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,
✓ uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity
a neuplatňovať školský spôsob vyučovania,
✓ dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity,
fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému vyjadreniu
prostredníctvom hier.
✓ vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať bábku a ľahko ovládateľné nástroje Orffovho
inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj,
✓ 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,
✓ uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie
reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materskej
školy,
✓ digitálne technológie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí
s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku,
✓ 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 dostupnú literatúru, edukačné a digitálne pomôcky, vzdelávacie programy
dostupné v MŠ.
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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),
✓ grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na
správny úchop písacieho a kredsliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu
polohu tela počas činnosti,
✓ stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné
schopnosti detí,
✓ 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 o globálnych témach, bližšie ich oboznamovať s Agendou 2030
pre trvalo udržateľný rozvoj, 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.
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✓ 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.).
V Starej Turej, 2.10.2018

Mgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná a schválená
Pedagogickou radou MŠ dňa 8.10.2018 (viď. Zápisnica Pedagogickej rady MŠ zo dňa
8.10.2018).

...........................................................
Mgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2017/2018 bola predložená Rade školy pri MŠ
Hurbanova 153/62 dňa 10.10.2018.
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
Stanovisko Rady školy: BERIEM NA VEDOMIE

...........................................................
Petra Kaňová
predseda Rady školy pri MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2017/2018 bola predložená zriaďovateľovi –
Mestu Stará Turá – na schválenie dňa: 26.10.2018
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
Stanovisko zriaďovateľa: SCHVAĽUJEM / NESCHVAĽUJEM

................................................................
Ing. Anna Halinárová
primátorka Mesta Stará Turá
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