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Dátum

Dodatok

2.9.2009

ŠkVP „Hravá a zdravá materská škola“

1.9.2011

Dodatok k ŠkVP „Hravá a zdravá MŠ“ Stará Turá od 1.9.2011

1.1.2016

Inovovaný ŠkVP HRAVÁ A ZDRAVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

11.3.2016

Revízia obsahu Inovovaného ŠkVP HRAVÁ A ZDRAVÁ MATERSKÁ
ŠKOLA na základe usmernenia ŠPÚ

24.10.2016

Revízia obsahu podľa schválenej konečnej verzie Štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

27.8.2018

Zmena názvu MŠ v súvislosti so zmenou v sieti škôl a školských
zariadení, revízia ŠkVP v súlade s platnou legislatívou.

V súlade s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
je základným dokumentom školy Školský vzdelávací program: „Hravá a zdravá materská
škola“, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v Materskej škole Hurbanova
153/62, Stará Turá. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
podľa tohto zákona a s platným Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre predprimárne
vzdelávanie v MŠ (medzinárodná klasifikácia ISCED 0) schváleným a vydaným ministerstvom
školstva.
Školský vzdelávací program „Hravá a zdravá materská škola“:
• rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku, priestorové, materiálnotechnické a personálne podmienky, vlastné ciele, poslanie, zameranie a profiláciu
našej MŠ a jej elokovaných pracovísk,

•

vytvára priestor na uplatňovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý
pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky a pozitívne celkovú
klímu a kultúru materskej školy.
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Identifikačné údaje:
Názov školy
Adresa školy
IČO
DIČ
Telefonický kontakt školy
Internetová adresa
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Materská škola Hurbanova 153/62, Stará Turá
Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá
51490609
2120737597
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
Kontakt
Zástupkyňa riaditeľky
Kontakt
Zástupkyňa riaditeľky
Kontakt
Vedúca školskej jedálne
Kontakt

Meno a priezvisko
Pracovisko
Mgr. Ľubica Hučková
Hurbanova 153/62
0915 868 273, lubica.huckova@msstaratura.sk
Soňa Fajnorová
Hurbanova 142/46
0907 792 049, fajnorova@msstaratura.sk
Bc. Blanka Kucharovicová
Komenského 320/1
Hurbanova 153/62
0917 343 505, kucharovicova@msstaratura.sk
Zuzana Lepková
Hurbanova 153/62
032/776 3291, 032/776 3842 skolka1@azet.sk

Rada školy
Termín ustanovenia Rady školy
Počet členov
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Zvolení zástupcovia rodičov
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov
Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov
Pedagogická rada MŠ
Metodické združenie pri materskej škole

Meno vedúceho
Adriana Gašparíková

Občianske združenia a pôsobiace pri MŠ
Názov
Adresa
IČO

Rodičovské združenie „Zdravá škôlka“ pri IV. MŠ
Hurbanova 62, 916 01 Stará Turá
37912739
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Materská škola Hurbanova 153/62, Stará Turá je samostatný právny subjekt
pozostávajúci z troch pracovísk: Materskej školy Hurbanova 153/62, elokovaného pracoviska
Materská škola Hurbanova 142/46 a elokovaného pracoviska Komenského 320/1. Spolu 12
tried materskej školy poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom zo Starej Turej,
v prípade kapacitných možností aj deťom z blízkeho okolia, spravidla vo veku od troch do
šiestich rokov.

1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Východiskom vlastných cieľov výchovy a vzdelávania sú všeobecné ciele ustanovené
v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ciele
výchovy a vzdelávania ustanovené v školskom zákone a vlastné zameranie školy.
Poslanie výchovy a vzdelávania korešponduje so všeobecným poslaním materskej školy
ako inštitúcie.
Naším cieľom výchovy a vzdelávania je:
• Skvalitňovaním materiálno-technického vybavenia
a zavádzaním inovácií do
výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej
doby
• Výchovno-vzdelávací proces realizovať v duchu osobnostnej koncepcie tvorivohumanistickej teórie výchovy a vzdelávania
• Vytvárať podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
• Rozvíjať zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných športových aktivít –
turistické vychádzky, olympiády, súťaže, športové popoludnia, predplavecká príprava
• Na základe prirodzenej radosti z pohybu vytvárať trvalý pozitívny vzťah
k telovýchovným činnostiam a pohybu a posilňovať vôľové vlastnosti (trpezlivosť,
vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie, schopnosť prekonávať prekážky, schopnosť
zmieriť sa s prehrou)
• Spoluúčasťou rodičov na športových aktivitách podporiť vzťah dieťaťa k športu
a prenášať myšlienku pravidelného pohybu a športovania do rodín
• Podávaním vyváženej zdravej stravy a ovocia, pravidelným uskutočňovaním aktivít
zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu viesť deti k uvedomelej
starostlivosti o svoje zdravie
• Realizáciou projektu „Zelená škola“ a ďalších projektov s environmentálnym
zameraním utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu
• Formou zážitkového učenia a na základe vlastného prežívania prakticky oboznamovať
s prírodným a kultúrnym prostredím regiónu
• Prostredníctvom ľudových tradícií, organizovaním tvorivých popoludní a aktívnou
účasťou na kultúrno-spoločenských akciách mesta rozvíjať spoluprácu s rodičmi
a verejnosťou
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•

•

Vytvárať u detí aktívny vzťah k umeniu, viesť ich k sebavyjadreniu a tvorivosti
dramatickým, výtvarným, hudobným a pohybovým prejavom (vystúpenia v DK
Javorina, výstava detských výtvarných prác, výtvarné súťaže, súťaž „Naše talenty“ ...)
Realizáciou projektov a aktivít zintenzívňovať spoluprácu s inými organizáciami
v meste (CVČ, ZUŠ, ZŠ, Lesotur, DK Javorina, mestská polícia, hasiči ...)

Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je:
• Nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať
• Poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu
• Vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého
dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami
• Podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a pripravovať ho na život
v spoločnosti rešpektujúc jeho individuálne a vekové osobitosti
• Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, pomôcť dieťaťu formovať
vlastnú jedinečnosť
• Rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách utvárať predpoklady
na ďalšie vzdelávanie
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Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho
programu

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v materskej škole získa dieťa predprimárne vzdelanie.
3 Zameranie materskej školy
Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142/46 vznikla 1.7.2002 spojením dvoch
existujúcich materských škôl (MŠ Hurbanova 142 a MŠ Hurbanova 153) do jedného
právneho subjektu. Vzhľadom na podobný charakter činnosti oboch materských škôl bol
stanovený jednotný systém plánovania, spoločná realizácia akcií a podujatí a rovnaké
zameranie oboch pracovísk.
K týmto pracoviskám od septembra 2012 pribudlo elokované pracovisko Komenského
320/1, ktoré je zamerané na výchovu a vzdelávanie 5-6-ročných detí (predškolákov).
Špecifikum tohto elokovaného pracoviska vyplýva z toho, že vzniklo zrekonštruovaním
jedného z pavilónov Základnej školy Komenského 320/1. Deti sa tu dostávajú do kontaktu so
školským prostredím, majú možnosť využívať areál základnej školy (trávnaté plochy
a dopravné ihrisko), na základe dohody so základnou školou i telocvičňu ZŠ.
Od 1.5.2018 sa na základe zmeny v sieti škôl a školských zariadení zmenil názov
materskej školy – Materská škola Hurbanova 153/62, Stará Turá.
Pri stanovení zamerania materskej školy sme vychádzali z kritérií, ktoré určovali:
• SWOT analýza materskej školy, vonkajších a vnútorných podmienok
ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie (príloha č. 1),
6

•
•
•
•

koncepcia rozvoja materskej školy,
analýza požiadaviek, potrieb, podmienok a možností materskej školy,
tradície materskej školy,
výsledky činnosti MŠ.

Z analýzy uvedených kritérií vyplynulo, že materiálne a profesionálne podmienky materskej
školy, prírodné okolie, flóra a fauna, miestne tradície a zvyky, ako i tradície materskej školy,
v súlade s aktuálnymi požiadavkami doby, vytvárajú predpoklady na regionálnu
a environmentálnu profiláciu, orientáciu na zdravý životný štýl a budovanie otvorenej školy.
3.1 Regionálna profilácia
Podjavorinský región je charakteristický životom v úzkom kontakte s prírodou a jej
kolobehom. Poznávaním prírodného a kultúrneho prostredia nášho kraja s využitím
projektového a zážitkového učenia chceme vytvárať povedomie o tradičnom slovenskom
kultúrnom prostredí a národe a budovať u detí pozitívne postoje a kladný citový vzťah
k nášmu regiónu. Dôraz kladieme aj na podporovanie poznania ľudových tradícií typických
pre región a zachovanie kultúrneho dedičstva.
Prevažná časť detí materskej školy pochádza z mestského prostredia Starej Turej,
ktoré im poskytuje minimum podnetov ľudových zvykov. V snahe zachovať ľudové tradície
a tradície našich predkov chceme v deťoch už od útleho detstva vytvárať vzťah k miestnej
ľudovej kultúre, k ľudovému slovesnému a hudobnému folklóru, k ľudovému tancu. Aktivity,
ktoré realizujeme v rámci obsahových celkov, umožňujú formou zážitkového učenia
spoznávať tradičné ľudové zvyky, ako vianočné pečenie a zdobenie medovníkov, vinšovanie
a spievanie kolied pri vianočnom stromčeku, spoznávanie vianočných rituálov (krájanie
jabĺčka, hádzanie orechov...), fašiangový týždeň s jeho typickými jedlami a zábavou či
vítanie jari spojené so zdobením letečka, vynášaním Moreny, maľovaním vajíčok, pletením
korbáčov. Našou snahou je využívať aj možnosť návštevy Gazdovského dvora v neďalekej
Turej Lúke, kde majú deti možnosť spoznávať tradičné zvyky a folklór v autentickom
prostredí kopaničiarskej usadlosti.
Vytváranie kladného citového vzťahu k regiónu chceme dosahovať aj spoznávaním
významných dominánt mesta, ako i pamätníkov, múzeí a hradov v rámci regiónu.
3.2 Environmentálna profilácia
V dnešnej vyspelej spoločnosti by environmentálna výchova mala byť
samozrejmosťou. Preto považujeme za dôležité vštepovať deťom od útleho veku správny
postoj k prírode, ako sa k nej správať a ako ju ochraňovať. Potreba vytvárania citového
vzťahu k prírode vyplýva aj z faktu, že prevažná časť našich detí sú deti sídliskové, ktoré
s prírodou, jej silou, ale i krehkosťou, prichádzajú do kontaktu len okrajovo.
Naším cieľom je utvárať kladný vzťah k živej a neživej prírode priamym
pozorovaním, sledovaním zmien v prírode, starostlivosťou o rastliny. V rámci
environmentálne zameraného projektu Zelená škola deti vedieme k starostlivosti o vysadené
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kríky a stromčeky a podnecujeme vytváranie ochranárskych postojov voči okolitej prírode.
V blízkej budúcnosti sa chceme zamerať na vybudovanie komunitných políčok.
Možnosti na utváranie elementárnych základov environmentálneho cítenia poskytujú
jednak priestory materskej školy s priľahlými areálmi, jednak blízke prírodné okolie (Drahy,
Dubník, Dúbrava). Materská škola má rozvinutú veľmi dobrú spoluprácu s mestskou
organizáciou Lesotur, vďaka ktorej sa deti dostávajú do priameho kontaktu s lesným
spoločenstvom, preciťujú a osvojujú si potrebu starať sa o rastliny a živočíchy. Snažíme sa
využívať aj možnosť exkurzií na farmy nachádzajúce sa v tunajšom regióne (Lubina,
Podkylava), s cieľom priblížiť deťom starostlivosť o domáce zvieratá.
„Žiť v symbióze s prírodou, neubližovať sebe ani okoliu“ – túto myšlienku chceme
deťom vštepovať od útleho veku, pretože správny vzťah k prírode napomáha formovať aj
vzťah k ľuďom a spoločnosti.
3.3 Zdravá škola
V súčasnej dobe, kedy sa prudký nárast obezity a ďalších civilizačných chorôb
spôsobených nedostatočnou pohybovou aktivitou a nesprávnymi stravovacími návykmi stáva
závažným spoločenským problémom, sa v našej materskej škole prostredníctvom športových
pohybových aktivít a aktivít zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu usilujeme
o formovanie základov uvedomelej celoživotnej starostlivosti o zdravie a vytváranie trvalého
pozitívneho vzťahu k telovýchovným činnostiam a pohybu. Na realizáciu pravidelných
športových aktivít máme možnosť využívať nielen vnútorné priestory a vonkajší areál
materskej školy (cvičenie rodičov a detí, športové popoludnia, regionálna športová olympiáda,
olympiáda detí a rodičov, Beh Terryho Foxa...), ale aj možnosti, ktoré nám poskytuje blízke
prírodné okolie materskej školy (turistické vychádzky, zimné športy...). Pravidelným
organizovaním školy v prírode a predplaveckej prípravy chceme podporovať rozvoj
kondičných a koordinačných schopností detí.
Za účelom skvalitnenia pohybovej aktivity detí je potrebné priebežné dopĺňanie
materiálneho vybavenia materskej školy o nové telovýchovné náčinie. Vďaka finančnej
pomoci zriaďovateľa sa nám podarilo vybaviť areál Materskej školy Hurbanova 142 novými
účelnými ihriskovými prvkami. V budúcnosti by sme v spolupráci s rodičovským združením
a zriaďovateľom chceli revitalizovať areál Materskej školy Hurbanova 153 a v spolupráci so
základnou školou vybudovať ihrisko v areáli školy pri elokovanom pracovisku Komenského
320/1.
Za základný predpoklad zdravého životného štýlu považujeme správne stravovacie
návyky. Materská škola disponuje vlastnou školskou jedálňou, vďaka čomu majú deti
zabezpečené podávanie stravy s dodržanými výživovými hodnotami. Podávaním varenej
stravy, pestrých nátierok, ovocia, zeleninových šalátov a pitným režimom chceme u detí
dosiahniť uprednostňovanie čerstvej domácej stravy pred trvanlivými cukrárenskými
a pečivárenskými výrobkami, nesladených nápojov pred sladenými.
V spolupráci s CVČ budeme pravidelne organizovať aktivity zamerané na propagáciu
zdravého životného štýlu (Deň jablka, Deň Zeme, Deň vody).
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Zaujímanie pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu je súčasťou hodnôt
a postojov všetkých zamestnancov materskej školy. Naším cieľom je, aby malo každé dieťa
na konci jeho predprimárneho vzdelávania vytvorené návyky správnej životosprávy
a zdravého životného štýlu.
3.4 Otvorená škola
Nevyhnutným predpokladom dosahovania kvalitných výsledkov výchovnovzdelávacej činnosti je aktívna spolupráca školy a rodiny. Otvorenosťou voči miestnej
komunite chceme umožniť rodičom širšie aplikovať práva rozhodovať o výchove svojich
detí, viesť ich k uvedomeniu si potreby jednotného výchovného pôsobenia rodiny a školy a
vzájomnej zodpovednosti. Naším cieľom je priviesť deti a rodičov poznaniu, že sú
súčasťou nášho mesta, a svojou činnosťou dokázať okoliu, že práca materskej školy má
pozitívny vplyv na vývoj zdravej miestnej detskej populácie. Chceme vytvárať priestor
na zlepšenie vzájomnej komunikácie, prehlbovať cit pre spolupatričnosť a medziľudské
vzťahy. S týmto cieľom budeme organizovať tradične overené športové a pracovné
popoludnia pre rodičov, tematické besiedky, deň otvorených dverí, Šarkaniádu, karneval...
Prehlbovať chceme aj spoluprácu materskej školy s rôznymi organizáciami v meste
(ZŠ, ZUŠ, CVČ, MsÚ, Lesotur, DK Javorina, hasiči, policajti, Dom bielych hláv...). Je naším
záujmom udržať si dobré partnerské vzťahy a naďalej ich zintenzívňovať.
Realizácia vlastného zamerania bude prebiehať zvyšovaním kvality edukačného
prostredia a edukačného procesu s dôrazom na zážitkové učenie a hrový charakter učenia,
a to:
o využívaním IKT v edukačnom procese, dopĺňaním a rozširovaním digitálnych
interaktívnych pomôcok (digitálne mikroskopy, hovoriace štipce, Bee-Bot
s príslušným didaktickým materiálom, fotoaparát, kamera, Logico Primo ...,
o zmysluplným a premysleným využitím pobytu vonku, skvalitňovaním prostredia
školských areálov, organizovaním turistických vychádzok do prírody, spoluprácou
s Lesoturom...,
o rozvíjaním informačných kompetencií detí, schopnosti využívať rôzne druhy médií
a vyberať z mediálnej ponuky,
o inováciou kompetencií učiteľa (kontinuálne vzdelávanie, sebavzdelávanie),
o využívaním aktivizujúcich metód vo vzdelávaní,
o propagáciou činnosti materskej školy v regionálnych médiách a na webovom sídle
školy.
4

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Dĺžka dochádzky je niekoľkoročná, spravidla je to 1 – 4 roky.
Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme formou:
o celodennej výchovy a vzdelávania
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o samostatných tried pre deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú
školskú dochádzku
o začlenenia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede.
5

Učebné osnovy

Vypracované sú v podobe obsahových celkov, v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP).
Súčasťou osnov sú výkonové štandardy vypracované minimálne v rozsahu
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity a projekty
vyplývajúce zo zamerania školy.
Obsah učebných osnov je v školskom vzdelávacom programe rozpracovaný
do 10 obsahových celkov, ktoré sa realizujú v priebehu desiatich mesiacov školského roka.
Sú jednotne stanovené a záväzné pre všetky elokované pracoviská MŠ.
Súčasťou každého obsahového celku je:
• stručná charakteristika obsahového celku
• viacero tém/podtém
• stratégie VVČ
• učebné zdroje (pre deti a učiteľky)
• metódy a prostriedky hodnotenia plnenia/splnenia dosiahnutia vytýčených
výkonových štandardov konkrétnych obsahových celkov.
Obsahové celky učebných osnov školského vzdelávacieho programu
Obsah učebných osnov je v školskom vzdelávacom programe rozpracovaný do 10
obsahových celkov, ktoré sa realizujú v priebehu desiatich mesiacov školského roka.
Obsahové sú jednotne stanovené a záväzné pre všetky elokované pracoviská.
SEPTEMBER
Obsahový celok: Vitajte v MŠ
Témy týždňa:
1. Ja a moji kamaráti
2. Moja obľúbená hračka
3. Kto s čím pracuje
4. Bezpečne do MŠ (cesta nie je ihrisko)
Charakteristika obsahového celku:
Dominantou obsahového celku je podporiť adaptáciu detí na prostredie MŠ, nadviazať
kontakt s inými deťmi a dospelými, motivovať rodičov a iniciovať vzájomnú spoluprácu.
Prosociálnymi aktivitami a hrami upevňovať vzťah dôvery a tolerancie medzi deťmi;
Vytvoriť pozitívnu socio-emocionálnu klímu, prostredie podnetné na nadväzovanie verbálnej
a neverbálnej komunikácie s dôrazom na vyjadrenie pocitov, postojov a emócií detí.
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Upevňovať kultúrne, hygienické, stravovacie a spoločenské návyky, spoznávať zamestnancov
školy, orientovať v interiéri MŠ, v triede, rozoznávať predmety a hračky, ich účel a využitie.
OKTÓBER
Obsahový celok: Farebná jeseň
Témy týždňa:
1. Jeseň klope na dvere (znaky jesene- počasie, farby, odlet lastovičiek, zmeny v prírode)
2. Záhady záhrady
3. Košík plný ovocia a zeleniny
4. Stromy, kry a huby (rozoznávanie listnatých a ihličnatých stromov, niektoré kríky
a plody jesene, 20.10. - Deň stromov, jedlé a nejedlé huby)
5. Babka, dedko, poď sa so mnou hrať (úcta k starším)
Charakteristika obsahového celku:
Obsahový celok je zameraný na bezprostredné vnímanie krás jesennej prírody,
skvalitňovanie poznatkov o zmenách v počasí, rozmanitých farbách, jesenných prácach,
ovocí a zelenine. Deti získavajú zručnosti pri manipulácii s prírodninami a experimentovaní
s farbami, rozvíjajú si zmyslové vnímanie priamym pozorovaním a zážitkovým učením
v ekohrách. Cieľom je stimulovať u detí uvedomenie si významu a dôležitosti ovocia
a zeleniny, zákonitostí prírody, rozlišovať prírodné javy, vytvárať vlastné hypotézy
a overovať ich v uskutočnených experimentoch, tvorivo využívať výtvarné a pracovné
techniky. V zaujímavých aktivitách riešiť problémy súvisiace s aktuálnym počasím (napr.
vhodnosť výberu správneho oblečenia), rozširovať elementárne poznatky o vtákoch, ktoré
odlietajú do teplých krajín či prezimujú v našich podnebných podmienkach.
NOVEMBER
Obsahový celok: Chráňme svoje zdravie
Témy týždňa:
1. Ľudské telo (časti ľudského tela, funkcia, stavba, starostlivosť)
2. Žijeme zdravo (zdravé a nezdravé potraviny, športové aktivity, Filipove
dobrodružstvá)
3. Zdravie a choroba (zdravotná starostlivosť)
4. Zúbky ako perličky (starostlivosť o zúbky, dentálna hygiena)
Charakteristika obsahového celku:
Zámerom obsahového celku je
utváranie pozitívnych
postojov k svojmu
organizmu, k zachovaniu zdravia v bežných i krízových situáciách. Cieľom je priblížiť
informácie o zdraví, chorobách, rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny, dodržiavať
zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých, zoznamovať sa so stavbou ľudského tela a
funkciou jednotlivých orgánov, s dentálnou hygienou (návšteva dentálneho hygienika).
Využitím protidrogového programu Filipove dobrodružstvá pre 5-6-ročné deti podporovať ich
kritické myslenie pri zdôvodňovaní a argumentácií rozlišovania príčin možného
nebezpečenstva a poškodenia zdravia a utvárať pozitívny postoj k svojmu organizmu.
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Cielene sa zameriava aj na vytváranie pozitívneho vzťahu k športu, pohybu a
telesným činnostiam ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu.
DECEMBER
Obsahový celok: Čaro Vianoc
Témy týždňa:
1. Mikuláš (výzdoba, nácvik básne, návšteva Mikuláša, vystúpenie v DK)
2. Vôňa Vianoc (pečenie medovníkov, pracovné popoludnia)
3. Vianočné priania (vianočný koncert ZUŠ, návšteva trhov)
Charakteristika obsahového celku:
Cieľom je zoznamovať sa so zásadami spoločenského správania sa pri rôznych
kultúrnych podujatiach v MŠ i v meste (vystúpenie v dome kultúry, v dome opatrovateľskej
služby, vianočné posedenie spojené s pracovným popoludním), ako i priblížiť deťom
atmosféru Vianoc - utvárať podmienky na samostatný estetický prejav detí, vytvárať radostnú
atmosféru pri príprave a prežívaní sviatkov. Zámerom je využiť vianočné obdobie na rozvoj
základov sociálnych a personálnych kompetencií detí, prehĺbiť spoluprácu s rodičmi
a ostatnými organizáciami, nenásilnou a zaujímavou formou si pripomenúť niektoré ľudové
tradície spojené s vianočnými zvykmi.
JANUÁR
Obsahový celok: Pani Zima
Témy týždňa:
1. Sniežik sa nám chumelí (charakteristické znaky, počasie, obliekanie, neživá príroda voda a jej premeny)
2. Zvieratká v zime (lesné a voľne žijúce zvieratá, starostlivosť o ne)
3. Vtáčky v zime (vtáky, ktoré prezimujú u nás, starostlivosť)
4. Zimné radovánky (zimné športy, branná vychádzka)
Charakteristika obsahového celku:
Zameraním celku je poznávať charakteristické prejavy zimy, pozorovať, skúmať,
experimentovať, poskytnúť základné poznatky o živej a neživej prírode. Cieľom je
podporovať
porozumenie chápania a významu starostlivosti ľudí o zvieratá a vtáky,
upevňovať ochranársky postoj, rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať
a vyjadriť svoje postoje. Pomocou zimných športov umocniť radosť z pohybu a športovania
v rámci zdravého životného štýlu. Učiť voľbe vhodného oblečenia a predchádzaniu zraneniam
pri športovaní.
FEBRUÁR
Obsahový celok: Február, čo má smiešnu tvár
Témy týždňa:
1. Len, čo vstanem z postele (časové vzťahy)
2. Týždeň plný zábavy (hudobné nástroje, tanec, hudobné rozprávky)
3. Fašiangy (ľudové tradície a zvyky, karneval)
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Charakteristika obsahového celku:
V spojení s konkrétnymi aktivitami a prostredníctvom rozlišovania podstatných
znakov zameriavať sa na orientovanie v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca, roka, na
komunikáciu myšlienok a názorov detí. Podporovať poznanie ľudových tradícií a zvykov
v našom regióne, spolupreciťovanie a spoluprežívanie momentu radosti s ostatnými, hľadanie
prepojenia medzi veselosťou, radosťou, vážnosťou a zábavou. Viesť deti k precíteniu hranej
roly, rozvíjať ich divadelné zručnosti pomocou stvárnenia jedinečných masiek, využívať
viacero zmyslových orgánov k skvalitneniu predstáv, poznatkov a skúseností pri manipulácii
s hudobnými nástrojmi.
MAREC
Obsahový celok: Kniha - môj priateľ
Témy týždňa:
1. Rozprávkový čas (výstavka detských kníh a časopisov, návšteva knižnice a
kníhkupectva...)
2. Na polici v knižnici (hry s riekankami, básňami, hádankami, návšteva mestskej
knižnice)
3. Cesta plná rozprávok (práca s rozprávkou: dramatizácia, reprodukcia, pantomíma,
ilustrácia...)
4. 4a. Dopravné prostriedky
4b. Budem prvákom
Charakteristika obsahového celku:
Cieľom je formovať pozitívny vzťah ku knihám, k literárnemu a dramatickému
umeniu a rozvíjať citový život detí pomocou literatúry (šetrné zaobchádzanie s knihou,
vnímanie knihy ako studnice poznania i formy zábavy; návšteva mestskej knižnice, návšteva
múzea spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou). Podporovať u detí
počúvanie s porozumením, rozvoj tvorivosti, slovnej zásoby a predčitateľskej gramotnosti,
spoznávanie detských časopisov a encyklopédií.
Druhým cieľom obsahového celku je ponúknuť deťom hry a edukačné aktivity, pri
ktorých budú spoznávať a uplatňovať pravidlá bezpečného správania sa v cestnej premávke
v role chodca, kolobežkára, cyklistu, poznávať dopravné značky, svetelnú signalizáciu,
nadobúdať poznatky o dopravných prostriedkoch. V najbližšom okolí so zámerom poznávať
dopravnú situáciu v meste uplatňovať pravidlá správania sa na ulici s využitím reflexných
viest.
Vhodným stimulovaním osobnej motivácie rozvíjať základy učenia sa detí počas prípravy na
vstup do 1.ročníka ZŠ.
APRÍL
Obsahový celok: Prišla jar
Témy týždňa:
1. Jar už ťuká na okienko (charakteristické znaky, počasie, oblečenie, jarné hry)
2. Tajomstvo vajíčka (domáce a hospodárske zvieratá)
3. Veľkonočné zvyky a obyčaje (pálenie Moreny, letečko, vajíčka, pracovné popoludnie)
4. Dotkni sa Zeme (environmentálne hry v prírode, kvety, starostlivosť o ne...)
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Charakteristika obsahového celku:
Tematika obdobia jari ponúka veľa možností obohacovať poznanie detí v oblasti
zmien v prírode s meniacim sa ročným obdobím, k poznávaniu domácich a hospodárskych
zvierat. Pri príležitosti Dňa Zeme viesť deti k pozorovaniu, bádaniu a regulovaniu vlastného
správania sa vo vzťahu k rastlinnej ríši, so zámerom poznávať jarné kvety, chrániť prírodu,
utvárať základy environmentálneho vedomia a konania - uvedomovať si dôležitosť a význam
životného prostredia.
Súčasťou obsahového celku je aj spoznávanie tradícií a zvykov spojených s vítaním
jari v našom regióne.
MÁJ
Obsahový celok: Ja a môj svet
Témy týždňa:
1. Moja rodina (Deň matiek, Deň rodiny - 15.5., besiedky, Maťko a jeho najmilší –
sexuálna výchova...)
2. Slovensko - moja vlasť (blízke a vzdialené okolie, Slovensko, štátne znaky...)
3. Meduška a jej kamaráti (hmyz)
4. MDD (šťastné deti)
Charakteristika obsahového celku:
Prostredníctvom cieľov obsahového celku vytvárať a udržiavať hodnotné pozitívne
vzťahy s rovesníkmi a rodičmi, upevňovať citový vzťah k rodine, vyjadrovať lásku k mame,
viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca. Taktiež viesť k porozumeniu
pojmu vlasť, symbolov Slovenska preukazovaním rešpektu a úcty voči nim. Prostredníctvom
rôznych aktivít rozvíjať kladný vzťah k regiónu, zoznamovať sa s jeho históriou,
pamiatkami, kultúrnym životom a prírodným bohatstvom. Bádaním a pozorovaním
prostredníctvom prirodzenej zvedavosti rozširovať a skvalitňovať elementárne predstavy
o hmyze, spoznávať a všímať si život v prírode. Prostredníctvom hry a priameho kontaktu
s prírodou, experimentovaním a využívaním netradičných pomôcok prispievať k aktívnemu
riešeniu problémov, a tým rozvíjať vyššie kognitívne funkcie dieťaťa. Prostredníctvom
rozmanitých aktivít pomôcť deťom prežívať radosť a zábavu počas sviatku MDD.
JÚN
Obsahový celok: Naša Zem je guľatá
Témy týždňa:
•
•
•
•

Zvieratká v ZOO (exotické zvieratá)
Voda a jej tajomstvá (experimentovanie s vodou, život vo vode, ...)
Poďme spolu do prírody (turistické vychádzky, škola v prírode...)
Vesmír očami detí (Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy...)

Charakteristika obsahového celku:
Zameraním celku je prostredníctvom hier a priameho kontaktu s prírodou
oboznamovať deti so stromami, kríkmi, kvetmi, liečivými rastlinami, poznať ich názvy
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a využitie; realizovať učenie sa v prírode, získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe
životného prostredia. Multikultúrnou výchovou deti viesť k tolerancii odlišných kultúrnych
skupín, oboznamovať s inými štátmi a svetadielmi - práca s glóbusom, mapou sveta.
Zážitkovým učením, pomocou detských encyklopédií a iných médií priblížiť deťom život
exotických zvierat. Prehlbovať poznatky o dôležitosti významu vody na Zemi, o jej
premenách, rozprávať o živote vo vodnom prostredí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít
aktivizovať záujem detí o tajomný svet vesmíru, rozvíjať poznatky detí o existencii planét
a hviezd, objavovať, spoznávať a ochraňovať našu Zem a vnímať jej význam pre človeka
s využitím bádateľských aktivít, realizáciou rôznorodých hier rozvíjať a uplatňovať kreativitu
detí.
Týždenné témy obsahových celkov a ich usporiadanie sú odporúčané, s možnosťou
prispôsobenia aktuálnemu kalendáru v danom roku či rešpektovaniu aktuálnej situácie,
možností a potreby detí a učiteliek. Jednotlivé témy je možné zlúčiť, prípadne meniť ich
poradie z dôvodu využitia učebných pomôcok.
Materská škola stanovila jednotné týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti. Učiteľky na triede plánujú spoločne, samostatne si každá učiteľka volí aktivity,
formy, metódy a prostriedky svojej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Týždenné plány sú koncipované tak, aby tvorili ucelenú štruktúru obsahu vzdelávania.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje a metódy a prostriedky hodnotenia
plnenia/splnenia/dosiahnutia vytýčených výkonových štandardov sú súčasťou prílohy č. 2,
ktorú tvoria samostatné učebné osnovy vypracované podľa jednotlivých vzdelávacích oblastí.
6

Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.
augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku
(nadané dieťa), ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú
dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľka materskej školy v súlade so zákonom NR SR 596/2003
Z. z. o štátnej správe a samospráve v školstve v znení neskorších predpisov, na základe
písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa slávnostne odovzdáva na
konci školského roka pri „Rozlúčke s predškolákmi“ na mestskom úrade.
7

Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom, v ktorom sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie, je štátny
jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk, ako je uvedené v zriaďovacej listine.
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8 Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy
Prostredie materskej školy má pozitívne vplývať na osobnosť dieťaťa. Ovplyvňuje
výkonnosť, prípadne unaviteľnosť dieťaťa pri pohybe, hre, učení, práci, vplýva na pocit
pohody. Prostredie materskej školy, výber zariadenia, nábytku, textílií podlieha
bezpečnostným a hygienickým normám. Okrem toho má spĺňať estetické a emocionálne
kvality.
Učiteľky vo svojich triedach dbajú o estetickú úpravu a podnetnosť prostredia. Do
úpravy tohto prostredia aktívne zapájajú aj deti. Materiálno-technické vybavenie postupne
dopĺňame novými hračkami, didaktickými pomôckami a pracovným materiálom. Pomôcky
pre deti sú voľne a viditeľne uložené, podporujú a rozširujú vnútornú motiváciu a dávajú
voľný priechod iniciatíve detí.
Triedy sú zariadené novým nábytkom, ktorý rešpektuje antropologické požiadavky.
Nábytok je rozmiestnený s ohľadom na potrebu dostatočného priestoru na hry, zdravotné
cvičenie a odpočinok detí. Usporiadanie tried deťom umožňuje vzájomnú komunikáciu pri
spoločných činnostiach v hrových skupinách, prístup k hračkám a pomôckam, tvoriť podľa
vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činnosti, plánovanie
a vytváranie hrového prostredia podľa vlastného zámeru, poznať vlastné tempo a uvedomovať
si vlastné možnosti, ponechať vlastný výtvor v prostredí.
Hrové a pracovné kútiky sa umiestňujú v účelovo vybavenom priestore, ktorý slúži na
spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu aktivitu.
O tematickom zameraní a obmieňaní hrových kútikov rozhoduje učiteľka spoločne s deťmi
na základe plánovaných činností, zámerov a záujmu detí o hrové prostredie.
Deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečíme vo vzťahu
k špecifickým potrebám a na základe odporúčania poradenských zariadení materiálnotechnické podmienky nevyhnutné pre ich výchovno-vzdelávaciu činnosť úpravou prostredia,
využívaním špecifických foriem a metód výchovy a vzdelávania, v prípade potreby aj
špeciálnymi učebnými pomôckami a modifikáciou učebných osnov.
Priestory materskej školy
Materskú školu Hurbanova 153/62 tvoria tri účelové pavilóny s poschodím
a hospodárskou budovou. V každom pavilóne sú dve triedy s príslušnými priestormi. Na
prepojenie pavilónov s hospodárskou budovou slúži presklená spojovacia chodba. 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.
Elokované pracovisko MŠ Hurbanova 142/46 je umiestnené 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
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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). Exteriér deťom umožňuje
pohybové aktivity, tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti, komunikatívne činnosti
(nadväzovanie kontaktov) a špeciálne činnosti navodzované učiteľkou.
Elokované pracovisko MŠ Komenského 320/1 sa nachádza v zrenovovanom
pavilóne ZŠ Komenského 320. V účelovo zariadených priestoroch jednoposchodovej budovy
s vnútorným schodiskom sa nachádzajú dve predškolské triedy s príslušnými priestormi. Na
prízemí je zriadená jedáleň s výdajňou stravy a priestormi pre prevádzkových zamestnancov.
9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality materskej školy sa zameriava na 3
oblasti hodnotenia:
1. hodnotenie detí
2. hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. hodnotenie školy
9.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Cieľom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov detí je identifikovať úroveň
zvládnutia danej problematiky, dosiahnutý individuálny pokrok, oblasti vykazujúce
nedostatky, možnosti ďalšieho rozvoja.
Výsledky hodnotenia učiteľkou sú východiskom pre úzku spoluprácu s rodičmi
v oblasti odbornej konzultácie o výchove a vzdelávaní ich dieťaťa, jeho ďalších možnostiach,
potrebách, problémoch.
O deťoch vedieme pravidelné písomné záznamy formou pedagogickej diagnostiky.
Vstupná diagnostika je realizovaná v septembri triednou učiteľkou. Zaznamenaná je
v pozorovacom hárku ako charakteristika dieťaťa. Pozorovací hárok je vedený počas celej
dochádzky dieťaťa do našej materskej školy a pravidelne sú doň dopĺňané údaje o aktuálnej
rozvojovej úrovni dieťaťa.
Priebežnú diagnostiku realizujeme systematicky na základe pozorovania detí,
hospitačnou činnosťou, analýzou výtvarných prác a iných produktov detí, hodnotením
edukačných výsledkov, výsledkov detí na súťažiach, vystúpeniach a pod. Na konci školského
roka realizujeme výstupnú diagnostiku.
Výsledky pedagogickej diagnostiky učiteľky navzájom konzultujú, konfrontujú svoje
poznatky a využívajú ich v ďalšom výchovno-vzdelávacom pôsobení na dieťa.
Každé dieťa má vytvorené vlastné portfólio, ktoré tvoria pracovné listy, produkty
výtvarných a pracovných činností, ďalšie materiály podľa individuálneho zváženia učiteľky.
Deti vedieme k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení
výchovno-vzdelávacej činnosti – prosociálne aktivity, posilňujeme schopnosť hodnotenia a
autoevaluácie detí – vedieme ich k vlastnej iniciatíve, zodpovednosti, samostatnosti,
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učíme ich rozhodovaciemu procesu (riešenie konfliktov, sociálne a morálne diskusie,
hlasovanie – účasť na demokratickom riadení triedy).
Pri hodnotení dieťaťa učiteľkou využívame pozitívne hodnotenie, ktoré má motivačný
charakter.
9.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
V našej materskej škole sa snažíme realizovať vnútorný systém riadenia kvality,
ktorého cieľom je dosiahnuť, aby učitelia pravidelne hodnotili svoju vlastnú prácu aj činnosť
školy ako organizácie. Hodnotíme a analyzujeme aj to, ako vníma našu prácu okolie.
Jedným z prostriedkov, ktorý ovplyvňuje celý chod školy, je vnútroškolská kontrola,
pretože deklaruje spätnú väzbu. Musí preto byť premyslená, dôsledná a systematická.
•
•

•
•
•

Najefektívnejším spôsobom hodnotenia kvality práce učiteľov sú hospitácie
Hospitácie vykonáva riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky MŠ, vedúca metodického
združenia a zástupkyňa vedúcej MZ pre MŠ Hurbanova 153. V hospitačnom zázname
uvádzame pozitívne i negatívne zistenia, zovšeobecnenia z hospitácií slúžia k
metodickému usmerňovaniu celého kolektívu
Podrobne vypracovaný plán vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti je súčasťou
interného plánu práce školy
Hospitačné záznamy a záznamy z vnútroškolskej kontroly sú súčasťou
dokumentácie materskej školy
Nástrojom zvyšovania pedagogickej činnosti a hodnotenia sú aj vzájomné hospitácie

Ďalšie prostriedky získavania poznatkov o úrovni činnosti pedagogických zamestnancov:
• Pozorovanie, rozhovor,
• referencie od detí, rodičov, ostatných zamestnancov školy,
• dosiahnuté edukačné výsledky,
• výsledky v súťažiach, projektoch,
• prezentácia školy,
• analýza detských prác,
• činnosť pedagogického zamestnanca v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
• plnenie činností nad rámec pracovných úloh.
Vnútorný systém kontroly predchádza ročnému hodnoteniu
pedagogických
zamestnancov. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje jedenkrát ročne (na
konci školského roka). Pedagogického zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený.
Základným výstupom procesu hodnotenia je súbor záznamov zo všetkých
hodnotiacich rozhovorov, ktoré sú súčasťou dokumentácie školy. Okrem neho získavame
zhrnutie individuálnych cieľov a úloh zamestnancov na nasledujúce obdobie, z ktorých
vedenie školy vychádza pri plánovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov a ich kariérneho
rastu. Požiadavky zamestnancov smerované k vedeniu školy sú podkladom pre vytýčenie
úloh zameraných na skvalitňovanie pracovných výsledkov a zlepšovanie pracovných
podmienok.
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9.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
• Plnenie cieľov stanovených v koncepčnom zámere rozvoja školy,
• plnenie cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu,
• plnenie plánu práce školy,
• identifikácia oblastí, v ktorých školy dosahuje dobré výsledky, a slabých stránok, ako
i návrhy a opatrenia.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia je podrobne rozpracovaný v pláne vnútornej kontroly
školy.
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Príloha č. 1
SWOT analýza
Silné stránky
o Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov,
o dobrý manažment školy, demokratický
štýl riadenia,
o plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s ohľadom na potreby a záujmy detí,
o zabezpečovanie plnohodnotnej výchovnovzdelávacej 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 (CVČ, Lesotur,
ZŠ, ZUŠ...),
o dodržiavanie metodických pokynov a
legislatívy,
o vnútorné prostredie materskej školy,
o novovybudované detské ihrisko v MŠ
Hurbanova 142/46,
o nové hracie prvky na ihrisku v MŠ
Hurbanova 153/62
o vybavenosť IKT, didaktickou technikou,
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.

Slabé stránky
o Starnúce budovy a vybavenie a s tým
súvisiace zvyšujúce sa náklady na údržbu,
rekonštrukciu, výmenu nevyhovujúceho
zariadenia,
o nedostatočné množstvo edukačných materiálov a telovýchovných pomôcok,
hračiek, učebných pomôcok, didaktického a metodického materiálu,
o organizácia pobytu vonku na školskom
dvore – nevyhovujúci areál a absencia
ihriska v MŠ Komenského, zlý technický
stav dopravného ihriska,
o oplotenie areálov oboch materských škôl,
o zvyšujúci sa priemerný vek zamestnancov,
o nedostatok finančných prostriedkov.

Príležitosti
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 sponzorov,
o efektívne využívať finančné prostriedky

Riziká
o Zmeny legislatívy,
o nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov, nedostatočná motivácia,
o demografický vývoj - pokles populácie,
o nepriaznivá ekonomická situácia niektorých rodín,
o zvyšujúci sa výskyt sociálnopatologických javov,
o zvyšovanie výdavkov na prevádzku,
o zvyšovanie poplatkov zákonných zástupcov na MŠ,
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o
o

o
o

rodičovského združenia „Zdravá škôlka“, o neúspešnosť projektov.
zabezpečovať informovanosť rodičov o
škole sústavnou aktualizáciou webového
sídla školy,
prezentácia činnosti materskej školy širšej
verejnosti organizovaním výstav detských
prác v areáli školy, v KD Stará Turá,
organizovaním vystúpení na verejnosti,
príspevkami do časopisov,
výmena pedagogických skúseností a ďalšie vzdelávanie,
internet využívať ako ďalší zdroj
získavania nových vedomostí a poznania.
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