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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,
Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R – k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.,
Koncepcie rozvoja materskej školy,
Školského vzdelávacieho programu „Hravá a zdravá materská škola“ a Školského
programu prevencie obezity,
Plánu práce materskej školy na školský rok 2018/2019 a Plánov práce triednych
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 2018/2019

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
Mgr. Lívia Boorová
Ing. Ľubomír Dunajčík
Ing. Monika Hluchá
Bc. Zuzana Zigová
Zvolený zástupca rodičov
Petra Kaňová
Zuzana Beňová
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
tried
Hurbanova 153
6
Hurbanova 142
4
Komenského 320
2
Spolu
12

Počet Z toho
Z toho
Deti s
detí
začlenených predškolákov OŠPD
87
0
0
0
114
0
31
7
62
0
56
9
263
0
87
16

Špeciálna
trieda
------0

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

84
14

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2018/2019 osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania získalo
72 detí.
3. Údaje o zamestnancoch
Zamestnanci
Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogickí z.
Spolu

Počet
25

Stredoškolské
vzdelanie
19

17
42

15
34

Vysokoškolské Vysokoškolské
vzdel. 1. stupňa vzdel. 2. stupňa
3
3
0
3

1
4

Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Začínajúci PZ
2

Samostatný PZ
17

PZ s 1. atestáciou
6

PZ s 2. atestáciou
0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom šk. roku
Druh vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie
Dopĺňanie kvalifikačného predpokladu
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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, projektmi v rámci Nadácie ŽIVOT, eTwinningového
projektu medzinárodnej spolupráce škôl cez internet „Hráme sa s matematikou“ s MŠ
Hustopeče a MŠ Košice, ako i v rámci spolupráce s inštitúciami v našom meste: CVČ, ZUŠ,
ZŠ, MsÚ, Dom kultúry Javorina, mestská knižnica, mestská polícia, hasiči, Lesotur,
predovšetkým vďaka podpore 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 vykonávala dobrovoľnícku službu 1 účastníčka. Pôsobila ako asistentka
najmladších detí v triede s dočasne navýšeným počtom detí, kde vypomáhala učiteľkám pri
sebaobslužných činnostiach detí, prispievala k zvýšeniu bezpečnosti pri pobyte detí vonku
a vypomáhala aj s jednoduchými administratívnymi a upratovacími prácami.
a) Aktivity organizované materskou školou
September:
o Branno-turistické vychádzky do blízkeho okolia – jednotlivé triedy
o Predplavecká príprava: 17.9. – 21.9.2018
o Návšteva Gazdovského dvora (varenie slivkového lekváru): 13.9. a 14.9.2018
o Šarkaniáda: celá MŠ: 19.9.2018
o „Čo robí moja mama“ – spolupráca s rodinou: 24.9.2018
o „Simsala“ – hudobný program pre deti: 28.9.2018
Október:
o Výstava detských prác na tému „Jeseň“
o Súťaž o najkrajšieho Gaštanka a Ovocníčka: 8.10. – 12.10.2018
o Svetový deň výživy – Týždeň zdravej výživy: 15.10. – 19.10.2018
o „Tvoríme s Mirkou“ – spolupráca s Lesoturom: 17.10.2018
o Návšteva výstavy ovocia a zeleniny na remeselných trhoch: 19.10.2018
o Návšteva Gazdovského dvora (Priadky) a hasičov v Myjave: 18.10. a 19.10.2018
o Mesiac úcty k starším – triedne besiedky a návšteva Domu opatrovateľskej služby:
23.10. a 26.10.2018
o „Plody jesene“ – spolupráca s CVČ: 11.10. a 12.10.2018
o Jesenné tvorivé popoludnie – výroba svetlonosov a zdobenie dýň: 25.10.2018
o Interné bábkové divadlo – „Pampúšik“, „Dedko repu zasadil“ – deti hrajú deťom:
23.10.2018
November:
o Deň materských škôl – športové aktivity pre deti: 6.11 – 9.11.2018
o Projekt „Zdravý úsmev“ – spolupráca s dentálnou hygieničkou
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Externé divadlo „Tdpaslík“: 7.11.2018
Beh Terryho Foxa: 8.11.2018
Návšteva MsÚ a Mestskej polície: 14.11.2018
„Čo robí môj otec“ – spolupráca s rodinou (záchranári): 21.11.2018
Divadielko „Chorý vlk“ – deti hrajú deťom: 22.11.2018
Návšteva Gazdovského dvora (Vianoce): 26.11. a 30.11.2018
Divadielko „Tri prasiatka“ – spolupráca so ZŠ: 29.11.2018
Návšteva CVČ Myjava: 30.11.2018
„Triedenie odpadu – environmentálna výchova s p. Baťovou: 30.11.2018

December:
o Návšteva Mikuláša – spolupráca s CVČ: 4.12. a 5.12.2018
o Vianočné besiedky spojené s pečením medovníkov, výrobou vianočných ozdôb,
ikebán, adventných vencov
o Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT v Dome kultúry Javorina: 9.12.2018
o Vianočný koncert v ZUŠ: 13.12.2018
o Divadielko „Snehová vločka a metelica“ – deti hrajú deťom: 13.12.2018
o Vystúpenie detí na námestí pri zapaľovaní adventnej sviece: 16.12.2018
Január:
o Sezónne zimné aktivity (hry so snehom – land art, snehová olympiáda, pokusy so
snehom a ľadom, stavanie snehuliakov, guľovanie, lopatovanie...)
o Kurz ľadového korčuľovania: 14.1. – 18.1.2019
o „Vojenské cvičenie“ – spolupráca s rodinou: 17.1.2019
o Návšteva zubnej ambulancie – spolupráca s rodinou: 23.1.2019
Február:
o Fašiangový karneval – triedne karnevaly 18.2. – 22.2., celoškolský karneval: 19.2.2019
o Návšteva Gazdovského dvora (Fašiangy): 14.2. a 15.2.2019
o „Muzikant ujo Peťo“ – spolupráca s rodinou: 25.2.2019
o Turistická vychádzka spojená s kŕmením zvierat v Topoleckej – spolupráca
s Lesoturom: 27.2.2019
Marec:
o Exkurzie jednotlivých tried do mestskej knižnice
o „Týždeň hlasného čítania“ spojený s výstavkou kníh: 11. – 15.3.2019
o Beseda so psychológom a učiteľom ZŠ na tému školskej zrelosti pre rodičov – RZ pre
rodičov predškolákov: 25.3.2019
o Depistáž školskej zrelosti: 14.3. a 15.3.2019
o Projekt „Zdravý úsmev“ – spolupráca s dentálnou hygieničkou: 12.3.2019
o Spolupráca so ZŠ – vystúpenie detí 1. stupňa pre predškolákov: 28.3.2019
o „Talentmánia“ – prehliadka detského umeleckého prejavu – spolupráca s rodinou:
20.3.2019
o Deň vody – spolupráca s CVČ: 22.3.2019
Strana 6 z 41

Správa 2018/2019 |

o Divadielko „Perníkový domček“ – deti hrajú deťom: 26.3.2019
o Externé divadlo „Na hojdačke“ – Strašiak Tomáš: 27.3.2019
Apríl:
o Vynášanie Moreny: 5.4.2019
o Zhotovovanie veľkonočnej výzdoby a triedne veľkonočné tvorivé popoludnia pre deti
a rodičov: 8.4. – 16.4.2019
o Návšteva Gazdovského dvora (Veľká noc): 3.4. a 4.4.2019
o „Ako kohút šibal“ – deti hrajú deťom: 10.4.2019
o Vítanie jari a remeselný jarmok – exkurzia: 12.4.2019
o „Malí záhradníci“ – sadenie semienok, starostlivosť o komunitné políčka
o „Becepáčik na ceste“ – dopravná výchova
o Deň Zeme – spolupráca s CVČ: 25.4.2019
o Branno-turistické vychádzky do jarnej prírody
o Jarné upratovanie areálov MŠ
o „Lesnícky deň“ – spolupráca s Lesoturom: 26.4.2019
Máj:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Jún:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zápis detí do MŠ: 2.5. – 7.5.2019
Deň matiek – vystúpenie v Dome kultúry Javorina: 12.5.2019
Triedne besiedky pri príležitosti Dňa matiek
Deň otvorených dverí v ZUŠ: 15.5.2019
Turistické vychádzky so športovým zameraním
Pedagogická prax študentov: 27.5. – 7.6.2019
„Malá olympiáda“: 28.5.2019
Starostlivosť o komunitné políčka
Minibasketbal v areáli MŠ – spolupráca s reprezentačným trénerom: 30.5.2019
MDD – športové aktivity na školskom dvore, návšteva cukrárne: 31.5.2019
„Deti deťom“ – spolupráca s CVČ – vystúpenie detí na námestí: 31.5.2019

Jarná predplavecká príprava: 17.6. – 21.6.2019
Športová olympiáda „Hviezdičky“: 5.6.2019
„Čítame deťom“ – spolupráca s mestskou knižnicou: 4.6. a 6.6.2019
„Kreslím, kreslím, maľujem“ – kreslenie na chodníky: 11.6.2019
Zhotovovanie herbára: 12.6. – 14.6.2019
Výlet – hrad Beckov a Park miniatúr v Podolí: 13.6.2019
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním
Starostlivosť o komunitné políčka
Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ spojená s vydávaním rozhodnutí o ukončení
predprimárneho vzdelávania : 26.6.2019
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b) Prezentácia materskej školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby
Vystúpenie v DK Javorina – Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
Vystúpenie na námestí – program pri zapaľovaní adventnej sviece
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

•
•
•
•

c) Súťaže:
Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“
Výtvarná súťaž „Naša rodina“
Výtvarná súťaž „Rozprávočka moja naj 2019“
Výtvarná súťaž „Les očami detí“ – ocenená kolektívna práca detí 3. triedy MŠ
Hurbanova 142/46.
d) Projekty
•

Projekty Nadácie ŽIVOT:
1. „Regionálna olympiáda „Hviezdičiek“ (9. ročník)
• Aktivita: Detská športová olympiáda
• Cieľ:
- Nadviazať na predchádzajúce ročníky detskej regionálnej olympiády,
rozvíjať kontakty s inými MŠ v regióne, podporovať interaktívne
vzťahy, odvahu v cudzom prostredí,
- pohybom u detí podporovať správny psychosomatický a psychomotorický vývin. Pohybovou aktivitou ovplyvňovať zdravý rast dieťaťa ako
v spontánnej, tak i riadenej forme,
- aplikovať v pohybových aktivitách získané poznatky a skúsenosti,
používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych
situáciách,
- motivovať deti k pohybovej aktivite ako prostriedku podpory zdravia,
podporovať správne držanie tela, koordinačné schopnosti. Vplývať na
športový život dieťaťa, učiť ho hre fair-play.
• Termín: 5.6.2019
• Získané finančné zdroje: 500,00€
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•

eTwinning: „Hráme sa s matematikou“

• Aktivity:

•

•

- Vzájomné predstavenie sa
- Vytvorenie spoločného maskota
- Zadávanie matematických úloh
- Riešenie matematických úloh
- Kontrola riešenia matematických úloh
Cieľ: Zadávaním si úloh s partnerskou školou rozvíjať u detí matematickú
gramotnosť hravou formou (maľované čítanie a tangramami, pracovné listy,
využitie rozprávky v matematike, včielky BeeBot, štvorcovej siete a pod.)
a získať tak schopnosť využívať matematiku aj v bežnom živote. Nadväzovať
kontakty s kamarátmi zo zahraničia, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť
a informačné kompetencie.
Termín: september 2018 – jún 2019

•

Projekt ZDRAVÝ ÚSMEV
• Aktivity:
- prednáška dentálnej hygieničky na tému „Zdravé zúbky“
- návšteva zubnej ambulancie
• Cieľ: Vytvárať povedomie o dentálnej hygiene, ako i elementárne hygienické
návyky.
• Termín: november 2018 – jún 2019

•

Projekt ŠKOLSKÉ OVOCIE
• Aktivity:
- Vitamínové taniere
- Narodeninové taniere
- 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 2018 – jún 2019

•

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
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•

Termín: september 2018 – jún 2019

ELOKOVANÉ PRACOVISKO MŠ HURBANOVA 142/46
September:
Aktivita:
Branno-turistické vychádzky
blízkeho okolia
Spoločne na kolesách

Plnenie:
do 12.9. a 10.10.2018 – tr. č.3 a 4, vychádzka na Drahy

Šarkaniáda
Predplavecká príprava
„Jesenenie“ alebo „Jesenné
šantenie“
Dyňovníčkovia
Predstavenia SIMSALA
Exkurzia na Gazdovský dvor – Turá
Lúka
Týždeň zdravej výživy
Október:
Aktivita:
Svetový deň výživy (Týždeň zdravej
výživy)
Deň jablka
Beh Terryho Foxa
Majstri tanca v MŠ
Upracme si MŠ
Exkurzia na Gazdovský dvor – Turá
Lúka a exkurzia u hasičov
Návšteva ZOS Stará Turá
Spolupráca s Lesoturom

November:
Aktivita:
Deň materských škôl

26.9.2018 tr.č.2 a 4 – využitie detských dopravných
prostriedkov v areáli MŠ
19.9.2018 celá MŠ – kopec Drahy
17.9. – 21.9.2018 – mestská plaváreň, tr.č.3 a tr.č.4
(5-6-ročné deti)
Celý mesiac, hry s prírodninami, spolupráca
s rodinou – výroba Gaštančekov
27.9.2018 – tr. č. 2, využitie hudobno-pohybovej
dramatizácie
28.9.2018 – celá MŠ, účasť a aktívne zapájanie sa do
hudobno-pohybových aktivít,
14.9.2018 – tr. č.3 a tr. č. 4 (5-6-ročné deti) – varenie slivkového lekváru a nácvik tanca
17.9. – 21.9.2018 – tr. č. 3, spolupráca s rodinou

Plnenie:
8.10. – 12.10.2018 – celá MŠ – výrova ovocných
šalátov, špízov, smoothie
12.10.2018 – spolupráca s CVČ – tr. č.3 a tr. č.4 (5-6ročné deti)
19.10. a 22.10.2018 – bežecké aktivity pri MŠ,
8.11.2018 – šporový areál pri ZŠ – tr. č.3 a tr. č.4
(5-6-ročné deti)
15.10. – 19.10.2018 – tr. č. 2 – využitie DVD a CD –
tanečné dopoludnie
4.10.2018 – tr. č. 4 – jesenné upratovanie školského
dvora, starostlivosť o pocitový chodník, minizáhradku
18.10.2018 – téma Priadky – tr. č. 3 a tr. č. 4 (5-6ročné deti)
23.10.2018 – tr. č. 4 – tanečné a recitačné vystúpenie
s predchádzajúcim nácvikom
17.10.2018 – vychádzka do prírody, zhotovovanie
stromov z lístia, rozhovor o starostlivosti o prírodu,
tr. č. 3 a tr. č. 4
Plnenie:
9.11.2018 – skupinové súťaže, netradičná olympiáda,
celá MŠ
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Dentálna hygiena

Týždeň v krajine zdravia
Upracme si MŠ
Pohybom a tancom k zdraviu
Záchranári v MŠ
Čarovné jabĺčko
Staráme sa o životné prostredie

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“)
Návšteva polície
Vianočné posedenie s rodičmi
Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity
Zimné vtáčie záhrady
Kurz ľadového korčuľovania

Fitnes v MŠ
Návšteva zubnej ambulancie MUDr.
Dinga – Dingová
Vojenské cvičenie

19.11.2018 – tr. č. 1 a 2 a 23.11 2018 – tr. č. 3 a 4 –
návšteva dentálnej hygieničky, potraviny, ktoré prospievajú a škodia našim zúbkom, nácvik správneho
postupu čistenia zubov
12.11 – 16.11.2018 – všetky triedy – aktivity: Bol raz
jeden život, Evička nám ochorela, Filip v krajine
zdravia, Vybrali sa bacily
15.11. – 19.11.2018 – všetky triedy, zazimovanie
minizáhradiek, zametanie, hrabanie lístia
22.11.2018 – tr. č. 3 – divadlo Chorý vlk
21.11.2018 – tr. č. 3 a 4 – beseda s praktickými
ukážkami (spolupráca s rodinou)
29.11.2018 – tr. č. 3 – spolupráca s rodinou
30.11.2018 – Environmentálna výchova – beseda
o triedení odpadu s p. Baťovou , tr. č. 3 a tr. č. 4 (56-ročné deti)

Plnenie:
5.12.2018 – Spolupráca s CVČ – návšteva Mikuláša
(celá MŠ)
10.12. – 14.12.2018 – varenie čaju z bylinkovej
záhrady – tr. č. 4
11.12 – 12.12.2018 – pečenie oplátok s p. Vidovou,
vianočného pečiva – tr. č. 2, 3 a 4
3.12.2018 – beseda s praktickými ukážkami – tr. č. 3
a tr. č. 4 – spolupráca s rodinou
12.12.2018 – posedenie spojené s besiedkou (nácvik
programu) – tr. č. 2 a 3

Plnenie:
Počas celého mesiaca – stavanie snehuliakov,
šmýkanie, lopatovanie, guľovanie – celá MŠ
Celý mesiac – starostlivosť o vtáčikov, spolupráca
s rodinou – výroba vtáčích búdok, dokrmovanie
vtáčat v areáloch MŠ aj v prírodnom prostredí
14.1 – 18.1.2019 – tr. č. 3 a tr. č. 4 (5-6-ročné deti)
– miesto konania akcie: zimný štadión v Novom
Meste nad Váhom – spolupráca s Penguin Sport
Clubom Beckov
Cvičenie na nových fitnes strojoch – všetky triedy
23.1.2019- tr. č. 3, MŠ Hurbanova 142
17.1.2019 – Spolupráca s rodinou – tr. č. 3
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Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie
Kde sa vzal, tam sa vzal... (stavanie
snehuliakov)
Vitamínoví ochrancovia (prevencia
chorobnosti konzumáciou ovocia
a zeleniny)
Kŕmenie zvierat
Návšteva Gazdovského dvora
Muzikant ujo Peťo
Marec:
Aktivita:
Deň vody
Malí záhradníci (sadenie semienok,
starostlivosť o bylinkové
minizáhradky)
Talentmánia – prednes, spev, tanec
Dentálna hygiena
Apríl:
Aktivita:
Deň Zeme – CVČ
Upracme si MŠ
Ukážkové hodiny basketbalu
Športová príprava na regionálnu
športovú olympiádu
Vítanie jari – vynášanie Moreny
Veľkonočné pracovné popoludnia,
besiedky
Návšteva Gazdovského dvora
Divadlo Ako kohútik šibal

Plnenie:
19.2.2019 – celá MŠ
Celý mesiac – všetky triedy priebežne
11.2. – 25.2.2019 – všetky triedy priebežne
27.2.2019 – tr. č. 3 a 4 – vychádzka do Topoleckej –
spolupráca s Lesoturom
15.2.2019, tr. č. 3 a č. 4 – 5-6-ročné deti – ľudové
tradície
25.2.2019, tr. č. 3 – spolupráca s rodinou

Plnenie:
13.6.2019 – tr. č. 1, 22.3.2019 – tr. č. 3 a tr. č. 4
20.3.2019 – tr. č. 3, 22.3.2019 – tr. č. 4
20.3.2019 – tr. č. 4
12.3.2019 – tr. č. 3 a č. 4

Plnenie:
25.4.2019 – tr. č. 3 a 4
2.4.2019 – tr. č. 4, 3.4.2019 – tr. č. 2 – čistenie
pocitového chodníka
25.5.2019 – tr.č.2
Celý mesiac – tr. č. 3 a č. 4
5.4.2019 – celá MŠ
8.4.2019 – tr. č. 4, 14.4.2019 – tr. č. 2
3.4.2019 – tr. č. 3 a 4 – 54-6-ročné deti – veľkonočné
zvyky a obyčaje
10.4.2019 – tr. 3, MŠ Hurbanova 142

Máj:
Aktivita:
Plnenie:
Turistické vychádzky so športovým 23.5.2019 a 28.5.2019 – tr. č. 2, 24.5.2019 – tr. č. 1
zameraním
Predplavecká príprava
17.6. – 21.6.2019 – tr. č. 3 a 4 – 5-6-ročné deti –
mestská plaváreň
Regionálna športová olympiáda
5.6. 2019 – tr. č. 3 a 4
„Hviezdičky“
Deň mlieka
16.5.2019 – všetky triedy – rozhovor o význame
mlieka, ochutnávka mlieč. výrobkov
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Deň matiek

9.5.2019 – tr. č. 2, 16.5.2019 – tr. č. 1, 21.5.2019 – tr.
č. 3, 29.5.2019 – tr. č. 4 – nácvik programu
a vystúpenia pre rodičov
Starostlivosť o komunitné políčka
Máj – jún – všetky triedy
Využívanie pocitového chodníka
Máj – jún – všetky triedy
MDD
31.5.2019 – všetky triedy – športovanie na školskom
dvore
Hudobno-pohybový program Naša 17.5.2019 – celá MŠ
Zem
Jún
Aktivita:
Deti deťom – tanečné vystúpenie
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním
Triedne výlety
Experimenty s vodou a pieskom
Zdravie z prírody

Plnenie:
31.5.2019 – tr. č. 3
20.6.2019 – tr. č. 1, 24.6.2019 a 26.6.2019 – tr. č. 2,
19.6.2019 – tr. č. 3, 25.6.2019 – tr. č. 4, 31.5.2019 –
tr. č. 3
13.6.2019 – tr. č. 3 a 4 – 5-6-ročné deti – výlet na
hrad Beckov a do Parku miniatúr Podolie
13.6. – 28.6.2019 – tr. č. 1
11.6. – 14.6.2019 – tr. č. 4 – výroba limonády a čaju
z byliniek, lisovanie liečivých rastlín, zhotovenie
herbára

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

vychádzky

Šarkaniáda
Predplavecká príprava

„Jesenenie“ alebo „Jesenné
šantenie“

Plnenie:
do 5.9.2018 – 3. trieda – vychádzka v okolí MŠ
11.9.2018 – 4. trieda – súťaživé hry s loptou vo
dvojiciach s obmenou
14.9.2018 – 1. trieda - turistika na Hnilíky 21.9.2018
– 2. trieda – turistická vychádzka na Hnilíky
25.9.2018 – 4. trieda – kopec Drahy
19.9.2018 – celá MŠ
Miesto konania akcie: Kopec Drahy
17. – 21.9.2018
Predplaveckej prípravy sa zúčastnilo cca 52 5-6ročných detí pod vedením kvalifikovaných
inštruktorov Penguin Sport Clubu.
Miesto konania akcie: mestská plaváreň
10.9. – 17.9.2018 – pobyty vonku celá MŠ – hry
s listami, obrázky z lístia
26.9.2018 – 2. trieda – zber listov, hlivy ustricovej,
hry v jesennej prírode
Počas mesiaca – 3. trieda – pohybové hry pri
pobytoch vonku
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Zbieranie listov, hrabanie
„Zdravý tanierik“

22.10.2018 – 1. trieda – pohybové hry v mestskom
parku, hry s prírodninami
15.9. – 19.10.2018 – 4. trieda – školský dvor
Počas mesiaca priebežne všetky triedy – konzumácia
ovocia a zeleniny v spolupráci s rodinou
13.9.2018 – 4 – 6. trieda – návšteva Gazdovského
dvora – varenie slivkového lekváru

Október:
Aktivita:
Plnenie:
Svetový deň výživy (Týždeň zdravej 8.10. – 10.10.2018 - 3. trieda – chuťové, čuchové
výživy)
hry, „Malí kuchári“ – hroznový šalátik
12.10.2018 – 4., 5., 6. trieda – návšteva výstavy
ovocia v DK Javorina, návšteva tržnice
15.10.2018 – 2. trieda – téma týždňa Ovocie
a zelenina – zdravé taniere, výstava zdravých
potravín, výroba smoothie, pitie čerstvej jablkovej
šťavy
Návšteva hasičskej stanice
19.10.2018 – 4., 5., 6. trieda – bezpečnosť, ochrana
zdravia, ukážka vozidiel
Deň jablka
Počas mesiaca všetky triedy: ovocné taniere,
ochutnávka rôznych odrôd
11.10.2018 – 5., 6. trieda – návšteva CVČ – Plody
jesene
12.10.2018 – 4. trieda - návšteva CVČ – Plody jesene
12.10.2018 – 3. trieda – ochutnávka rôznych odrôd,
hry s padákom
23.10.2018 – 3. trieda – pracovné popoludnie
s rodičmi – výtvory z ovocia a zeleniny
Beh Terryho Foxa
8.11.2018 – dopoludnie – všetky triedy
Kolobežkovanie, odrážadlá
Počas mesiaca – všetky triedy pobyty vonku podľa
počasia v rámci témy „Bezpečne do MŠ“
Turistická vychádzka do prírody
10.10.2018 – 1. trieda – na Drahy
16.10.2018 – 6. trieda – na Hnilíky
19.10.2018 – 4. trieda – na Hnilíky, pozorovanie
zmien v prírode
19.10.2018 – 3. trieda – na Hnilíky, pozorovanie
zmien v prírode, hry na lúke
26.10.2018 – 5. trieda – na Hnilíky, zameranie na
farebnosť prírody
9.11.2018 – 2. trieda – na Hnilíky – spoznávanie
liečivých rastlín (žihľava, myší chvost)
Športové dopoludnie
11.10.2018 – 3. trieda – Cvičíme s Kubíkom
a zajkom Hrajkom
6.11.2018 – 4. trieda – športové hry s loptou na
školskom dvore
7.11.2018 – 6. trieda – športové aktivity s loptami na
školskom dvore
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November:
Aktivita:
Dentálna hygiena – potraviny, ktoré
prospievajú a škodia našim zúbkom

Týždeň v krajine zdravia

Cvičíme s mackom Kubíkom
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“)
Pečenie a zdobenie zdravých
medovníkov

Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity

Zimné vtáčie záhrady –
dokrmovanie vtáčat

Plnenie:
12.11.2018 – 1., 2., 3. trieda – besedy s dentálnou
hygieničkou, nácvik umývania zubov
5.11. – 9.11.2018 – 4., 5., 6. trieda – besedy
s dentálnou hygieničkou, prezentácia, beseda spojená
s praktickou ukážkou
7.11.2018 – 5. trieda – návšteva zubnej ambulancie
19.11. – 23.11.2018 – všetky triedy: Filipove
dobrodružstvá, diskusie, čítanie, prezentácie
19.11.2018 – 3.trieda – pohybové aktivity na námet
M. Jaroša – „Moje telo“
Počas mesiaca – 3. trieda

Plnenie:
4.12.2018 – všetky triedy – návšteva Mikuláša
s čertom v MŠ
Všetky triedy hudobno-pohybové a súťaživé hry
priebežne
priebežne vo všetkých triedach v spolupráci so ŠJ
5.12.2018 – 1. trieda – pečenie vianočného pečiva
6.12.2018 – 3. trieda – posedenie pri stromčeku pri
čaji a sušenom ovocí
12.12.2018 – 4. trieda – vianočné popoludnie
s rodičmi, zdravé maškrtenie
13.12.2018 – 6. trieda – vianočné popoludnie
s rodičmi, ochutnávka medovníkov
17.12.2018 – 2. trieda – vianočné popoludnie
s tradíciami a zvykmi, výroba svietnikov

Plnenie:
10., 11., 15., 21. – 24.1.2019 – 1. trieda – kĺzanie na
svahu, lopatovanie na školskom dvore
17.1.2019 – 2. trieda – guľovačka, stavanie snehuliaka, hry v snehu
25.1. – 29.1.2019 – 3. trieda – hry so snehom, šmýkanie, kĺzanie
21. – 25.1.2019 – 4. trieda – hry so snehom, bobovanie
7. – 11.1.2019 – 5. trieda – guľovačka, stopy, lopatovanie
8. – 25.1.2019 – 6. trieda – hry so snehom na školskom dvore
21.1. – 25.1.2019 – 1. trieda – v spolupráci s rodinou
výroba netradičných kŕmidiel, výroba „zdravých
šišiek“
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Kurz ľadového korčuľovania
v Novom Meste nad Váhom
Netradičný snehuliak

Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie

29.1.2019 – 3. trieda – vychádzka s pozorovaním
a kŕmením vtáčat
21.1. – 25.1.2019 – 4. a 5. trieda – dokrmovanie,
zhotovovanie kŕmidiel
21.1. – 25.1.2019 – 6. trieda – napodobňovanie letu
vtákov, vychádzka s pozorovaním kŕmidiel
14. – 18.1.2019 – 4. – 6.trieda – kurz ľadového
korčuľovania v Novom Meste nad Váhom – 40 detí
7. – 11.1.2019 – 5. trieda
9.1.2019 – 4. trieda
14.1.2019 – 2. trieda
30.1.2019 – 3. trieda – januárové usilovné včielky

Kde sa vzal, tam sa vzal... (stavanie
snehuliakov)
Vitamínoví ochrancovia (prevencia
chorobnosti konzumáciou ovocia
a zeleniny)

Plnenie:
18.2. – 22.2.2019 – 1., 2., 4., 5., 6. trieda – „Týždeň
plný zábavy“ – tance, súťaže masiek, zdravé
pohostenie
11.2.-15.2.2019 – 3. trieda - „Týždeň plný zábavy“
14.2.2019 – 4. 5. a 6. trieda – návšteva Gazdovského
dvora Turá Lúka – fašiangové zvyky
28.1. – 8.2.2019 – 2. trieda – zimné radovánky –
kĺzanie, stavba iglu
Všetky triedy priebežne – konzumácia ovocia – ranný
tanierik, narodeninové oslavy, hry na kuchárov
a predavačov ovocia a zeleniny

Marec:
Aktivita:

Plnenie:

Deň vody

Malí záhradníci (sadenie semienok,
starostlivosť o bylinkové
minizáhradky)

Prezentácia „Narodila sa kniha“
Cvičíme s Fíhou Tralala
Cvičíme so školákmi – návšteva
v telocvični ZŠ

22.3.2019 – 1. trieda
počas mesiaca – 2. trieda – práca s knihou Deň vody,
príroda – v jarnom období zameranie na polievanie
kvetov, význam pre živočíchy
denne – 3. trieda – preferovanie pitného režimu u detí
formou čistej vody
22.3.2019 – 4., 5., 6. trieda – návšteva v CVČ,
pozorovanie potoka
3-4/2019 – 2. trieda – počas mesiacov
sadenie žeruchy, konzumácia byliniek
počas mesiaca – 4. trieda – pozorovanie sadenia
v záhradkách
15.4.2019 – 5. trieda – sadenie cibuľky a žeruchy do
vajíčkových škrupiniek, konzumácia priebežne
12.3.2019 – 2. trieda – deti sa oboznámili so vznikom
knihy, prezerali si knihy o športoch
počas mesiaca – 3. trieda – ranné cvičenia
28.3.2019 – 4., 5., 6. trieda – cvičenie v telocvični so
školákmi
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Apríl:
Aktivita:
Exkurzia na Gazdovskom dvore
Deň Zeme

Upracme si MŠ

Lesnícky deň v Starej Turej
Športová príprava na regionálnu
športovú olympiádu
Kolobežkovanie
Hry na preliezačkách

Plnenie:
4.4.2019 – 4., 5., 6. trieda – veľkonočné zvyky
24.4.2019 – 1. trieda – environmentálne hry pobyt
vonku, triedenie odpadu
počas mesiaca – 2. trieda – vychádzky do prírody,
prezentácie Naša Zem, Neživá príroda
25.4.2019 – 4., 5., 6. trieda – v spolupráci s CVČ
turistická vychádzka do okolia
26.4.2019 – 3. trieda – sadenie cibuľky a semienok
do kvetináčov, starostlivosť o rastlinku
25.4.2019 – 1. trieda – zber odpadu v okolí MŠ
25.4.2019 – 3. trieda – vychádzka s panáčikom
Separáčikom do blízkeho okolia
počas piatkov – 5. trieda – upratovanie hracích
kútikov, triedenie
26.4.2019 – všetky triedy, účasť detí a výtvarné
práce do súťaže
počas mesiaca – 4. trieda – súťaživé cvičenie v triede
a na školskom dvore
9.4. a 10.4.2019 – 1. trieda – dopravné ihrisko v MŠ
Hurbanova 153/62
priebežne podľa počasia – 4. trieda

Máj:
Aktivita:
Plnenie:
Turistické vychádzky so športovým 20.5. – 23.5.2019 – 1. trieda – vychádzky do blízkeho
zameraním
okolia spojené s pozorovaním hmyzu
27.5.2019 – 3. trieda – vychádzka na štadión so
športovým zameraním – cvičíme v prírode so
včielkou Anulienkou
30.5.2019 – 4. trieda
Triedne besiedky
21.5.2019 – 2. trieda – rytmizácia s pohybom, ľudové
tance s hudbou
Regionálna športová olympiáda
5.6.2019 – 4., 5., 6. trieda – účasť 6-členné družstvá
„Hviezdičky“
Deň mlieka
20.5.2019 – 2. trieda – prezentácia o význame mlieka
a mliečnych výrobkov
DOD v ZUŠ
15.5.2019 - 4., 5., 6. trieda – pozorovanie a aktívna
účasť v jednotlivých odboroch (hudobný, tanečný,
výtvarný, hudobno-dramatický)
Hudobno-pohybový program Naša 17.5.2019 – všetky triedy – hudobno-pohybové
Zem
divadlo
Súťaživé hry na školskom ihrisku, 21.5.2019 – 2. trieda – Húsky, O, reťaz...
pohybové hry
Nácvik tanečných choreografií
počas mesiaca – 4. trieda
Vystúpenie v DK Javorina
12.5.2019 – 5. trieda – vystúpenie detí (moderný
tanec Bambuľka)
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Jún:
Aktivita:
Deti deťom – tanečné vystúpenie

Plnenie:
31.5.2019 – 2. trieda – vystúpenie detí – ľudové tance
Tancuj, tancuj
31.5.2019 – 4. trieda – vystúpenie detí – ľudové tance
Kukulienka, kde si bola
31.5.2019 – 5. trieda – vystúpenie detí – moderný
tanec Bambuľka
Športové dopoludnia
všetky triedy – v priaznivom počasí pohybové
aktivity na školskom dvore, preliezačky, trampolíny,
horolezecké steny...
Turistické vychádzky s environmen- 11.6.2019 – 3., 5. trieda – vychádzka do blízkeho
tálnym zameraním
okolia spojená s pozorovaním hmyzu, manipulácia s
lupou
13.6.2019 – 1., 2. trieda – vychádzka do blízkeho
okolia spojená s pozorovaním hmyzu
Triedne výlety
4.6.2019 – 2. trieda – návšteva minizoo v CVČ –
napodobňovanie pohybu a pozorovanie zvierat
13.6.2019 – 4., 5., 6. trieda – výlet: Park miniatúr
Podolie, hrad Beckov
19.6.2019 – 3. trieda – turistika do okolia so
športovým zameraním
Predplavecká príprava
17.6. – 21.6.2019 - 4., 5., 6.trieda (účasť 42 detí z MŠ
Komenského a 23 detí z MŠ Hurbanova 142)
Celoročne plnené:
•
•

Pohybové aktivity na školskom dvore a dopravnom ihrisku, jazda na kolobežkách
a odrážadlách
Narodeninové vitamínové taniere

5. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2018/2019 nebola Štátnou školskou inšpekciou v materskej škole
vykonaná žiadna inšpekcia.
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.
V školskom roku 2018/2019 začala rekonštrukcia budovy Materskej školy Hurbanova
153/62, čo malo výrazný vplyv na činnosť celej materskej školy.
Na základe súhlasného stanoviska RÚVZ Trenčín bolo 82 detí z MŠ Hurbanova 153/62
umiestnených v budove MŠ Komenského 320/1 a ďalších 20 detí v MŠ Hurbanova 142/46. 5Strana 18 z 41
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6-ročné deti (predškoláci) boli umiestnené v prenajatých priestoroch základnej školy – 3 triedy.
Tieto náhradné priestory boli vybavené účelovým zariadením, sociálne zariadenia boli výškovo
prispôsobené pomocou drevených stupienkov.
S navýšením počtu detí v triedach a budovách boli súčasne navýšené aj počty učiteliek
a prevádzkových zamestnancov. Tým bolo zabezpečené dodržanie prevádzkových požiadaviek
na bezpečnosť detí počas jednotlivých organizačných foriem dňa, ako i možnosť
individuálneho prístupu podľa vekových a individuálnych požiadaviek detí.
Materská škola Hurbanova 142/46 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.
Súčasťou budovy je oplotený areál školskej záhrady s príslušenstvom (pieskoviská,
herné prvky a preliezky, športové náradie a náčinie).
Na prízemí jednoposchodového pavilónu elokovaného pracoviska Komenského 320/1
sa nachádza jedna 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 s príslušnými
priestormi. Areál pri elokovanom pracovisku bol v tomto roku vybavený ihriskovými prvkami,
ktoré slúžia na pohyb detí pri pobyte vonku. Na aktívny pohyb sa využíva aj 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
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
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programový rozpočet v rámci mesta – Program 9 – Vzdelávanie, podprogram 9.1 Materská
škola na kalendárny rok, teda od 1.1.2018 do 31.12.2018. V súlade s programom Vzdelávanie
hospodárila materská škola s vyrovnaným rozpočtom.
Dotácia z rozpočtu mesta na prevádzkové výdavky bola vo výške 660 212€. Rozpočet na
rok 2018 bol vyčerpaný na 99% v zmysle platných rozpočtových pravidiel, kapitálové výdavky
nebolo možné vyčerpať v rozpočtovanej výške z dôvodu rekonštrukcie a s ňou súvisiacich
obmedzení v prevádzke MŠ.
Rozpočet

Čerpanie

% čerpania

610 (mzdy a odmeny)

422 525,00

423 251,00

100,17%

620 (odvody)

160 688,00

155 136,00

96,54%

630 (tovary a služby)

181 272,00

181 447,00

100,10%

640 (bežné transfery)

4 373,00

4 894,00

111,11%

710 (kapitálové výdavky)

15 600,00

11 313,00

72,52%

Spolu

784 458,00

776 041,00

98,93%

Z hľadiska skvalitňovania materiálno-technického vybavenia MŠ a dodržania legislatívnych
požiadaviek na prevádzku a chod materskej školy sme z pridelených finančných prostriedkov
zabezpečili:
• Rekonštrukciu vstupných chodieb vo všetkých štyroch pavilónoch v MŠ Hurbanova
142/46,
• vybavenie tried stohovateľnými ležadlami v súlade s požiadavkami prevádzkových
poriadkov (64 ks),
• doplnenie vybavenia školskej jedálne (umývačka riadu, trojpodlažná elektrická pec,
taniere, poháre, šálky, misky),
• úhradu nájomného za prenajaté priestory v základnej škole,
• nákup stravy odobranej zo školskej jedálne pri základnej škole Komenského,
• nákup interaktívnej, výpočtovej a didaktickej techniky (1 notebook, 1 PC zostava, 2
tlačiarne),
• nákup 3 ks vysávačov,
• výtvarný a pracovný materiál pre deti
• knihy pre deti a odbornú literatúru pre pedagógov,
• ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov,
• povinné poistenie detí a majetku,
• kancelárske potreby a čistiace prostriedky,
• interiérové vybavenie – regály,
• licencie (pracovné a výukové softvéry).
Strana 20 z 41

Správa 2018/2019 |

Vlastné príjmy MŠ boli v roku 2018 rozpočtované v celkovej výške 94 321€. Tieto tvoril
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním – školné, ktoré
bolo v skutočnosti vybrané vo výške 28 949€ a príjem za výkony školskej jedálne vo výške 56
309€.
Ďalším príjmom bolo prijatie dobropisu a vratiek vo výške 7 618€.
Dotácia zo štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky, v sume 13 953€ 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
a výchovné koncerty 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 72 ks stohovateľných plastových postieľok a matracov pre deti.
8. Vyhodnotenie plnenia cieľov a úloh MŠ
V školskom roku 2018/2019 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, interného Plánu práce školy, Koncepčného zámeru rozvoja školy
a ďalších záväzných dokumentov. Učiteľky vo svojej pedagogickej činnosti využívali poznatky
z odbornej literatúry, zo vzdelávacích podujatí a seminárov.
8.1 Plnenie konkrétnych cieľov a stratégií koncepcie rozvoja MŠ
8.1.1 Skvalitňovanie edukačného procesu
• Skvalitňovaním materiálno-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovnovzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby
- Dočasné triedy pre predškolákov v ZŠ boli vybavené interaktívnymi tabuľami a IKT
s pripojením na internet,
- inventár didaktických pomôcok bol doplnený o 4 sady Lego education a pomôcky na
porovnávanie a podporu logického myslenia,
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- podľa potreby bol dopĺňaný výtvarný a pracovný materiál pre deti,
- pravidelným používaním elektronických pomôcok (bee bot, hovoriace štipce, detské
mikrofóny, ...) si deti osvojovali základy práce s výpočtovou technikou.
•

Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl, posilňovať úctu k životnému
prostrediu
- Vo všetkých triedach sme veku primeraným spôsobom realizovali ciele z edukačných
projektov školy zameraných na zdravý životný štýl a dentálnu hygienu (Filip v krajine
zdravia, Zdravý úsmev),
- podávaním vyváženej zdravej stravy a ovocia (projekt Školské ovocie) a pravidelným
uskutočňovaním aktivít zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu sme deti
viedli k uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie (Týždeň zdravej výživy,
narodeninový tanierik, vitamínové taniere, Zdravé maškrtenie...),
- uskutočňovaním pravidelných športových aktivít – turistické vychádzky, Šarkaniáda,
súťaže, športové dopoludnia, jesenná a jarná predplavecká príprava, kurz ľadového
korčuľovania (Školský program prevencie obezity) sme rozvíjali zdravý životný štýl.
V tomto školskom roku sme zrealizovali 9. ročník regionálnej športovej olympiády pre
deti z materských škôl nášho regiónu,
- realizáciou aktivít z projektu „Zelená škola“ a ďalších projektov s environmentálnym
zameraním sme utvárali pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu (zimné vtáčie
záhrady, kŕmenie zvierat v lese, motýlia záhrada, starostlivosť o komunitné políčka...).
Pri realizácii aktivít environmentálneho zamerania sme spolupracovali s Lesoturom,
ako i s CVČ – Deň Zeme, Deň vody, Deň jablka,
- v rámci regionálnej profilácie sa deti zúčastnili 5 tematických výučbových programov
v Gazdovskom dvore v Turej Lúke (varenie slivkového lekváru, priadky, Vianoce,
Fašiangy, Veľká noc) a školského výletu do Parku miniatúr v Podolí a na Beckovský
hrad.

•

Vytvárať podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pozornosť venovať mladým talentom
- Výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme
realizovali formou inklúzie, pri riešení a odstraňovaní výchovných problémov sme
spolupracovali s CŠPP Myjava,
- nadanie a talent detí sme rozvíjali nácvikom básní, piesní, tancov a dramatických
vystúpení pre rodičov, ale aj pre deti z iných tried MŠ. Výtvarnými prácami sme sa
zapojili do súťaží „Vesmír očami detí“, „Naša rodina“, ,,Rozprávočka moja naj 2019“,
„Les očami detí“ – ocenená kolektívna práca detí 3. triedy MŠ Hurbanova 142/46.

8.1.2 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov
• V tomto školskom roku boli 2 začínajúci zamestnanci zaradení do adaptačného
vzdelávania,
• kontinuálneho vzdelávania Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
sa zúčastnili 3 pedagogickí zamestnanci,
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•

•
•

pre všetkých pedagogických zamestnancov sme v spolupráci s CŠPP Myjava
zorganizovali prednášku a workshop na tému Metódy práce s deťmi s poruchami
správania,
nepedagogickí zamestnanci a riaditeľka MŠ sa zúčastňovali školení zameraných na
aktuálne zmeny právnych predpisov podľa aktuálnej ponuky,
3 pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili Dňa otvorených dverí spojeného s prednáškou
a workshopom v špeciálnej škole v Trenčíne.

Poznatky zo vzdelávaní a školení boli prezentované ostatným zamestnancom na poradách
a zasadnutiach metodického združenia.
8.1.3 Skvalitňovanie riadiacej práce
• Počas školského roka sme sa snažili vytvárať pozitívnu klímu pre spoluprácu,
predchádzať konfliktným situáciám vzájomným, kultivovaným dohovorom, uplatňovať
a rozvíjať participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej úrovni, založený
na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti,
• hospitačná činnosť sa realizovala podľa plánu hospitácií rozpracovanom v Ročnom
pláne vnútornej kontroly školy. Bolo uskutočnených 23 hospitácií (priebežných
a tematických), zrealizovali sa 2 otvorené hodiny. Neboli uložené žiadne závažné
opatrenia a odporúčania boli priebežne plnené. Vážne nedostatky sa nezistili ani pri
vnútroškolskej kontrole,
• priebežné hospitácie a kontrolná činnosť boli v zvýšenej miere zamerané na zisťovanie
a odstraňovanie nedostatkov v súvislosti s dočasným umiestnením detí a zmenenými
pracovnými podmienkami.
8.1.4 Zvyšovanie úrovne materiálno-technického vybavenia školy
a) Interiér:
• Výmena dlažby a vstavaných skríň vo vstupných chodbách v MŠ Hurbanova
142/46,
• vybavenie tried stohovateľnými ležadlami v súlade s požiadavkami prevádzkových
poriadkov,
• priebežné dopĺňanie učebných pomôcok, hračiek, didaktického materiálu, detskej a
odbornej literatúry,
• zakúpenie umývačky riadu a trojpodlažnej elektrickej pece do MŠ Hurbanova
142/46,
• doplnenie vybavenia výdajnej školskej jedálne v MŠ Komenského 320/1 v súlade
s aktuálnou potrebou.
b) Exteriér:
• Z dôvodu rekonštrukcie MŠ Hurbanova 153/62 sa nerealizovali žiadne exteriérové
úpravy, prevádzali sme iba údržbu využívaných areálov,
• v MŠ Komenského sme vybudovali 3 komunitné políčka na výsadbu kvetov, plodín
a byliniek.
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8.1.5 Rozvoj spolupráce rodiny a školy, spolupráce s inými subjektmi
•

•

•

•
•
•

Snažili sme sa podnecovať záujem rodičov o život materskej školy, podporovali a rozvíjali
sme spoluprácu s rodičmi pri zabezpečovaní rozmanitej činnosti detí (ukážka práce
záchranárov, vojenské cvičenie v triede, ujo Peťo s gitarou, návšteva v zubnej ambulancii,
mamičky tvoria pre deti...),
organizovali sme pre rodičov a rodinných príslušníkov besiedky s rôznou tematikou
(Mesiac úcty k starším, Vianoce, Deň matiek, Deň rodiny...) spojené s tvorivými
pracovnými popoludniami, organizovali sme spoločné podujatia rodiny a školy
(Šarkaniáda, karneval),
poskytovali sme rodičom konzultácie a poradenstvo podľa aktuálnej situácie, zorganizovali
sme prednášku pre rodičov na tému školskej zrelosti s odborníkom z CPPPaP a pedagógom
primárneho vzdelávania pred zápisom do ZŠ, v MŠ sa uskutočnila depistáž predškolákov,
pokračovali sme v tradícii regionálnej športovej olympiády medzi MŠ z blízkeho okolia,
rozvíjali sme spoluprácu s partnermi materskej školy – CVČ, ZUŠ, ZŠ, Lesotur, mestská
knižnica, CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, CŠPPaP Myjava,
činnosť MŠ sme prezentovali na verejnosti: vystúpenia v Dome kultúry Javorina, na
námestí, prezentácia činnosti a akcií MŠ na webovom sídle školy a v miestnej tlači
(Staroturiansky spravodajca), prezentácia detských výtvarných prác, rozlúčka
s predškolákmi na MSÚ, tablá predškolákov...).

8.2 Úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov
Výsledky analýzy za školský rok 2018/2019 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.
a) Jazyk a komunikácia
V oblasti získavania jazykových kompetencií mali deti maximálny priestor na
komunikáciu. Slovnú zásobu a hovoridlá si rozvíjali využívaním obrázkového materiálu,
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pomocou básní, riekaniek, rozprávok, rozhovorov, využívaním sluchových a rytmických hier
so slovami, speváckymi činnosťami, rozprávaním zážitkov, príbehov podľa skutočnosti alebo
podľa obrázkov, prednesom, recitáciou, prezeraním a „ čítaním“ obrázkových kníh a leporel.
Rozvíjali si tak výslovnosť hlások, správnosť a intonáciu slovenského jazyka.
Aktivitami ranného odkazu, slovnej banky, hľadaním písmen rovnakého tvaru v detských
časopisoch, postupným nácvikom básní maľovanej abecedy, využívaním puzzle svojich mien
a písmen, písmenkového pexesa, oživovaním písmen veľkej abecedy a prostredníctvom
analyticko-syntetických sluchových
hier sme sa zamerali na rozvoj predčitateľskej
gramotnosti. Dbali sme na dodržiavanie pravidiel pri komunikácií, čo čo je pre niektoré deti
veľký problém. Pri pravidelnom rozhovore v rannom kruhu, správnym usmerňovaním,
pochvalou a povzbudením sa nám podarilo dosiahnuť, že sa deti dokázali vzájomne počúvať.
Pravidelným čítaním s porozumením, výstavou najobľúbenejšej knižky, s ktorou sme spojili
týždeň hlasného čítania, vytváraním leporel sme podporovali záujem detí o knihy. Deti mali
k dispozícii detskú knižnicu, navštívili mestskú knižnicu, zúčastňovali sa divadelných
predstavení, reprodukovali básne, dramatizovali rozprávky, hrali jednoduché roly.
Účinkovaním na triednych besiedkach, v Dome kultúry Javorina, Dome opatrovateľskej služby
a mestskom úrade sa deti učili vystupovať na verejnosti – pred kamarátmi aj dospelými.
Úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky si mladšie deti rozvíjali
čmáraním na voľnú tému a motivovaným čmáraním. Pri starších deťoch sme sa sústredili na
správny sed, vzdialenosť očí od podložky, správny úchop ceruzky. Úroveň detí v tejto oblasti
sa výrazne zlepšila systematickým zaraďovaním grafomotorických cvikov, pracovných listov,
takmer každodennou činnosťou s edukačnými programami na interaktívnej tabuli.
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 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.

Strana 25 z 41

Správa 2018/2019 |

Opatrenia:
• Poskytovať kvalitný rečový vzor,
• 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
S matematikou a jej symbolmi sa deti stretávali pri bežných situáciách a činnostiach,
vytvárali sme príležitosti na opakovanie a utvrdzovanie získaných vedomostí. Pri riešení úloh
sme viedli riadené rozhovory, ktorých súčasťou bolo aj kladenie otázok a pokynov, vyzývali
sme deti, aby sa navzájom počúvali, kládli otázky a hľadali riešenie. Prostredníctvom
manipulácie s rôznymi predmetmi sa deti učili orientovať v priestore – skrývanie predmetov
v triede, v rovine – pracovné listy, manipulácia s digitálnou hračkou Beebot, na interaktívnej
tabuli – pexeso, puzzle, labyrinty, bludiská, rôzne prezentácie vlastne vyrobené i stiahnuté
z internetu.
Rozvoj matematických predstáv, logického myslenia a pozornosti sme podnecovali
aktivizujúcimi metódami, hrami a hrovými činnosťami (Čo sa zmenilo, Nájdi tvar, Chyť sa
farby, Hry na molekuly, Kto sa schoval, Čo je vo vreci, Kde leží predmet...). Deti spoznávali
geometrické tvary priestorové i plošné, učili sa ich nakresliť aj vymodelovať. Porovnávali
množstvo odhadom i spočítaním. Primerane veku sa orientovali v číselnom rade do 12,
pridávali a odoberali predmety podľa inštrukcií . Rozlišovali pojmy málo – veľa, viac – menej,
určovali vlastnosti objektov (farba, tvar, veľkosť), polohu predmetov (hore, dole, pod, nad,
vpravo, vľavo...), priraďovali a delili na skupiny, rozlišovali výšku, šírku, dĺžku s porovnaním
2 - 4 predmetov.
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.
K zvýšeniu vedomostnej úrovne detí prispievalo i zapojenie sa do eTwinningového
projektu (MŠ Hustopeče, MŠ Košice) s názvom „Hráme sa s matematikou“.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Viacero detí má ešte problém s rozoznávaním farieb, tvarov a s počítaním, orientáciou
v čase a priestore,
o nestála pozornosť u viacerých detí (nesústredenosť).
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6 ročných):
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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,
• systematicky u detí rozvíjať tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti,
• dať priestor na manipuláciu a samostatnosť,
• využívať inovačné metódy,
• individuálne pracovať so zaostávajúcimi deťmi v rámci hrových činností.
c) Človek a príroda
Prostredníctvom rozličných didaktických aktivít realizovaných najmä pri pobytoch
vonku sme sa snažili, aby deti prírodu nielen vnímali, ale ju aj vedome pozorovali a skúmali.
Spoznávali svet živočíchov, rastlín, ľudí, ale i neživú prírodu. Na rozvíjanie poznávacích
schopností, predstavivosti a fantázie deti využívali priame pozorovanie prírodných javov,
konkrétnu manipuláciu s predmetmi, voľné hry v prírode, experimentovanie, skúmanie,
zmyslové hry, činnosti na rozvoj a cvičenie vnímania, hry a činnosti s prírodninami, 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. Vytvárali si
základy pre otvorený a zodpovedný postoj k životnému prostrediu. Pri práci s pôdou, sadením
semienok, rastlín a priamym pozorovaním, starostlivosťou o komunitné políčka deti spoznali
základy starostlivosti o rastliny, pričom sa dozvedeli o užitočnosti niektorých rastlín. V rôznych
ročných obdobiach rozlišovali a poznávali stromy, kríky, kvety, ktoré mali možnosť
bezprostredne pozorovať vo svojom najbližšom okolí. Deti priamo pozorovali niektoré druhy
domácich zvierat, oboznámili sa s ich spôsobom života. Pri pobyte vonku a v zimnom období
pri dokrmovaní vtáčikov mali deti možnosť pozorovať rôzne druhy vtákov, ktoré žijú v blízkom
okolí. Na jar sme si všímali zmeny v prírode, na stromoch, na lúke a v záhradách. Deti lupami
pozorovali mravce, lienku, počúvali bzukot včiel... Prostredníctvom besied, hier, didaktických
pomôcok a prezentácií si deti obohatili vedomosti o stavbe ľudského tela a fungovaní
základných orgánov, pričom nadobúdali poznatky o starostlivosti o svoje zdravie. Počas roka
deti experimentovali s vodou a jej rozličnými skupenstvami, spoznávali kolobeh vody
v prírode, uvedomovali si význam vody pre život, viedli sme ich k šetreniu vodou. Primerane
veku získali elementárne poznatky o našej planéte i niektorých iných planétach našej slnečnej
sústavy.
Využívali sme didaktickú techniku (digitálna kamera, digitálna lupa, atď). Dôraz sme
kládli na zážitkové učenie (napr. zakuklenie húseníc, vyliahnutie motýľov a následné
vypúšťanie na slobodu, ekohry a aktivity organizované v spolupráci s Lesoturom a CVČ).

Strana 27 z 41

Správa 2018/2019 |

Nedostatky:
o Vyplývajú zo sídliskového života väčšiny detí zameraného na spotrebu – neznalosť
prírodných reálií a prirodzených prírodných javov,
o zámena charakteristických znakov ročných období.
Opatrenia:
• Cielene pozorovať zmeny v prírode,
• rozvíjať vzťah detí k prírode a ochranárske postoje.
d) Človek a spoločnosť
Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na detskej skúsenosti a prirodzenej
detskej zvedavosti. Využívali sme predovšetkým hru, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený
rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Hru sme využívali tiež na poznávanie emócií: hry na
poznávanie kamarátov, hry, prostredníctvom ktorých sa deti učia spolupracovať, hry,
prostredníctvom ktorých sa deti učia poznávať morálne hodnoty, ako aj hry, prostredníctvom
ktorých sa deti učia rozumieť rôznym situáciám. Prosociálne aktivity sme využívali počas
celého roka. V rannom kruhu sme dali deťom možnosť rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch,
kde deti verbálne vyjadrovali a posudzovali povahové vlastnosti iných, ale vedeli prejaviť
i prirodzenú empatiu.
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.
Deti sme viedli k základnej orientácií v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho
časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Priamym pozorovaním a na
základe vlastných zážitkov a skúseností poznávali dominanty svojho mesta a ďalšie významné
mestá v okolí, hlavné mesto SR a znaky SR. Národné povedomie sme u detí rozvíjali
zážitkovým učením – využitím výukových programov zameraných na ľudové tradície a zvyky
v regióne – Návštevy Gazdovského dvora na Turej Lúke na témy: Varenie slivkového lekváru,
Priadky, Vianoce, Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície. V našom regióne sme sa zúčastnili
pálenia Moreny a vynášania Letečka. Zúčastnili sa výletu na hrad Beckov a do Parku miniatúr
v Podolí. Prostredníctvom zábavných riekaniek, kalendára počasia a týždňa sme deti viedli
k orientácii v čase, k používaniu pojmov vyjadrujúcich časové súvislosti. 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, využívaním 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.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Súvisia predovšetkým s emocionálnou a sociálnosťou nezrelosťou – plačlivosť,
tvrdohlavosť, presadzovanie svojich záujmov, problém zvládnuť neúspech,
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o v hrových činnostiach problém zotrvať v hre, podeliť sa o hračku, neničiť dielo
kamaráta, žalovanie, prvky agresivity.
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,
• prostredníctvom esteticko-výchovných činnosti vytvárať v triede atmosféru harmónie,
pohody a pokoja,
• pri odstraňovaní negatívnych prejavov hľadať možnosti čo najužšej spolupráce
s rodinou.
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.
Manipuláciou s drobným materiálom – navliekanie korálok, vkladačky, mozaika, hríbiky,
skladanie papiera – sme sa zamerali na rozvoj jemnej motoriky, rozvíjali sme zručnosti pri
používaní rôznych elektronických zariadení: práca s interaktívnou tabuľou, včielkou Beebot.
S tradičnými remeslami a postupmi prípravy rôznych výrobkov sme sa zoznámili na „Jarmoku
tradičných remesiel“.
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 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.
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V rámci exkurzií na Gazdovskom dvore sa zoznámili s varením slivkového lekváru,
pletením korbáčov a zdobením kraslíc.
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,
o neochota upratovať hračky, oblečenie, pracovné prostredie.
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.
Vokálne činnosti boli zamerané nielen na detské, ale i na ľudové a umelé piesne. Pri speve sme
dbali na hlasový rozsah, správnu intonáciu. Deti majú osvojené správne spevácke návyky
(občas sme museli usmerniť prílišnú hlasitosť).
Hudobno-pohybové činnosti sú pre väčšinu detí zdrojom zábavy. Primerane veku si osvojovali
základné tanečné prvky, vnímali rytmus a charakter hudby. Tancami sa prezentovali na
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viacerých podujatiach: vystúpenia v Dome opatrovateľskej služby, v DK Javorina, na námestí
a na spoločných stretnutiach s rodičmi, starými rodičmi.
V rámci percepčných činností spoznávali a identifikovali základné klasické hudobné nástroje.
Zúčastnili sa Dňa otvorených dverí v ZUŠ, kde mali možnosť vyskúšať si svoje schopnosti
a zručnosti v jednotlivých prezentovaných odboroch. Absolvovali aj 2 hudobné vystúpenia –
Simsala a Naša Zem.
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.
Výtvarná výchova
Prostredníctvom výtvarných činností deti vyjadrovali svoje myšlienky, pocity, túžby a
predstavy. Dôraz sme kládli predovšetkým na zážitok z tvorby, teda proces, nie iba výsledný
produkt. Volili sme aktivity zamerané na spontánnu maľbu, kresbu, modelovanie alebo
priestorové vytváranie s dôrazom na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich predstáv a fantázie.
Okrem rôzneho kresliaceho materiálu, deti využili aj IT na kreslenie a vyfarbovanie a tiež
kriedy pri pobyte vonku na betónových plochách školského dvora. Deťom sme nechávali
priestor na osobný výtvarný prejav v ranných i popoludňajších aktivitách – experimentovali
s miešaním farieb, s líniou a farebnou škvrnou, objavovali novovzniknuté tvary, obkresľovali
a dotvárali predlohy, oboznamovali sa s modelovaním jednoduchých figurálnych
a priestorových tvarov. Skladali podľa inštrukcii jednoduché papierové skladačky. Deti si
s radosťou osvojovali prácu s odpadovým, netradičným aj prírodným materiálom
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 pri speve,
o nedbalá a príliš rýchla práca,
o zanedbávanie detailu pri kresbe ľudskej postavy aj všeobecne.
Opatrenia:
• Usmerňovať deti pri nadmernej intenzite hlasu,
• individuálnym prístupom a častým zaraďovaním kreslenia postupne dotvárať
charakteristické znaky a detaily, viesť deti k trpezlivosti a zotrvaniu v činnosti.
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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Na plnenie cieľov sme využívali priestory tried, školský dvor i mestské ihriská.
Pri realizácii aktivít boli rešpektované individuálne pohybové kompetencie 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 telovýchovné názvoslovie, správne držanie tela, skvalitňovali
koordináciu pohybov, zvýšila sa pohybová výkonnosť, vôľové vlastnosti, sebakontrola,
schopnosť spolupracovať v skupine, dodržiavanie stanovených pravidiel v hre, súťaženie
v duchu fair-play. 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“, „Jesenenie“, Beh Terryho Foxa, regionálna
športová olympiáda. V zime si deti zdokonalili techniku jazdy na lopatách, boboch. Na jeseň
a na jar na dopravnom ihrisku jazdu na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách. Na detskom
ihrisku využívali lopty, kruhy, švihadlá, chodúle a rôzne ďalšie športové náčinie. V triede
pravidelne cvičili na fitnes strojoch – stacionárne bicykle, stepper, bežiaci pás.
Prostredníctvom príbehov, edukačných aktivít, praktických činností, námetových hier na danú
tému, využitím vlastných skúseností a zážitkov, názornými ukážkami práce záchranárov,
besedami s dentálnou hygieničkou spojenými s praktickými ukážkami deti rozpoznávali
a identifikovali príznaky choroby, situácie ohrozujúce zdravie, rozoznávali zdravé a nezdravé
potraviny.
Sezónne aktivity – jesenná a jarná predplavecká príprava a kurz ľadového korčuľovania
mali okrem zvládnutia základných pohybov vo vode a na ľade veľký význam aj v oblasti
otužovania a zvyšovania kondície.
Všetky pohybové aktivity prispeli k plneniu cieľov Školského programu 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.
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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,
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 revitalizovaný areál v MŠ Hurbanova 142/46,
o komunitné políčka v MŠ Hurbanova 142/46 a MŠ Komenského 320/1,
o detské ihrisko pri MŠ Komenského 320/1,
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 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 – kapacitne nepostačujúci areál
v MŠ Komenského (prekrývanie vyučovacích procesov ZŠ a MŠ), 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 a akciami získavať nové
finančné prostriedky na rozvoj materskej školy,
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o využívať možnosti prípravy a realizácie nových projektov, získavanie
finančných prostriedkov z rôznych fondov a grantov (podľa aktuálnej ponuky),
vyhľadávať sponzorstvo,
o efektívne využívať finančné prostriedky rodičovského združenia „Zdravá
škôlka“,
o v spolupráci so zriaďovateľom a rodičovským združením dokončiť revitalizáciu
areálu MŠ Hurbanova 153/62 (vrátane oplotenia) a rekonštruovať ihrisko
v areáli základnej školy na Komenského ulici,
o dokončiť rekonštrukciu hygienických a sociálnych zariadení pre deti 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
Vo výchovno-vzdelávacom pôsobení počas školského roka sme sa zamerali na každé
dieťa, všímali sme si individuálne potreby jednotlivých detí, vo všetkých organizačných
formách denného poriadku sme diferencovali výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na
ich rozvojové možnosti a schopnosti, snažili sme sa rozvíjať ich potenciál a hľadali vhodné
spôsoby odstraňovania rôznych nedostatkov.
Pri uplatňovaní individuálneho prístupu sme vychádzali z poznania dieťaťa. Vo vzdelávacích
aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej,
vôľovej a charakterovej oblasti, a vytvárali sme deťom priestor na disponovanie poznatkami,
vedomosťami a schopnosťami, na samostatné myslenie a tvorivosť, podporovali sme
experimentovanie a bádanie detí, rozvíjali hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu
k vlastnému pokroku, ako i schopnosť pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. V rámci
regionálnej profilácie sme vytvárali a rozvíjali cit ku krásam regiónu, prírody, ľudového umenia
a kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačný proces sa realizoval predovšetkým prostredníctvom hry, ktorá deťom
umožňovala pozorovať, skúmať, manipulovať, tvoriť. Pri edukačných aktivitách sme kládli
dôraz na zážitkové učenie.
Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov interného Plánu práce školy,
národných preventívnych programov, Plánov práce triednych učiteľov a Rozvíjajúceho
programu výchovy a vzdelávania detí s OŠPD. 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 rodičov a materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni, prispievala
k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou. Vďaka tejto spolupráci boli zrealizované
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tvorivé pracovné popoludnia detí a rodičov, Šarkaniáda, triedne karnevaly a viacero triednych
aktivít.
V nasledujúcom období by sme sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti chceli zamerať na
tieto ciele:
1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach so zameraním na vytváranie základov kľúčových
kompetencií, rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa.
Poskytnúť dieťaťu možnosť sebavyjadrenia.
✓ Premyslene plánovať výchovno-vzdelávacie aktivity, uplatňovať integráciu vzdelávacích
oblastí, realizovať vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom,
✓ 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, jeho učebný štýl, podporovať
jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sabaprezentáciu,
✓ 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.,
✓ 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,
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✓ realizovať predplaveckú prípravu 5-6-ročných detí,
✓ realizovať kurz ľadového korčuľovania,
✓ pravidelne uskutočňovať turistické vychádzky do blízkeho prírodného okolia.
4. Venovať pozornosť výchove k zdraviu.
✓ Vytvárať povedomie o zdravom a nezdravom životnom štýle,
✓ venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému
životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a Akčným plánom
prevencie obezity na roky 2015 – 2025,
✓ aktívne deti zapájať do programov, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravý životný
štýl,
✓ realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, prevenciu
a riešenie 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 sebavyjadreniu
prostredníctvom hier,
✓ rozvíjať a obohacovať obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu, rozvíjať
tvorivosť detí,
✓ 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, mediálnu 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,
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✓ uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie a vytvárať príležitosti na
získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie
materskej školy,
✓ digitálne technológie a sledovanie televízie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného
rozvoja detí s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku,
✓ venovať pozornosť počiatočnej finančnej gramotnosti detí.
Predčitateľská gramotnosť:
✓ Podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód
a podnetným literárnym prostredím,
✓ napomáhať aktívnemu počúvaniu a komunikovaniu s porozumení,
✓ pri overovaní porozumenia vypočutého textu, verbálnych informácií a viacsmernej diskusie
využívať metódy tvorivej dramatizácie; grafické, pohybové, hudobné, výtvarné aktívne
vyjadrenie sa detí,
✓ zámerne rozvíjať a skvalitňovať aktívnu slovnú zásobu detí; cielene podporovať
dodržiavanie komunikačných konvencií a získavanie elementárnej znalosti knižných
konvencií,
✓ formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre.
Mediálna gramotnosť:
✓ Venovať pozornosť médiám z hľadiska informačných zdrojov,
✓ napomáhať deťom v porovnávaní skutočnosti, reálií s virtuálnym prostredím, fikciou, a pri
uvažovaní o pravdivosti, realite získaných informácií.
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 kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu
polohu tela počas činnosti,
✓ stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné
schopnosti detí,
✓ 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,
✓ zachovať hrový charakter rozvíjania elementárnych základov gramotností,
✓ využívať dostupnú literatúru, edukačné a digitálne pomôcky, vzdelávacie programy
dostupné v MŠ.
✓ 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.
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✓ Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči
znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy
(prosociálne aktivity),
✓ podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšovať fungovanie a kvalitu vzťahov
v skupine, podporovať vytváranie priaznivej sociálnej atmosféry v triede,
✓ oboznamovať deti s inými kultúrami, napomôcť im porozumieť iným kultúram, vytvárať
priaznivé multikultúrne prostredie,
✓ realizovať projekt „Zippyho kamaráti“v triedach 5-6-ročných detí,
✓ veku adekvátnou 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,
✓ prehlbovať a upevňovať u detí chápanie rozličných kategórií ľudských práv,
✓ poskytovať deťom príležitosti na vytváranie a prejavovanie hodnotových, názorových,
emocionálnych , etických postojov a na sebaprezentovanie sa, sebareflexiu, hodnotenie
výkonov spoluhráčov, porovnávanie vlastných a spoluhráčových skúseností, učebných
výsledkov, výkonov a úspechov,
✓ vysvetliť deťom, čo znamená diskriminácia, rasizmus.
9. Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať pozornosť globálnemu vzdelávaniu.
✓ Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
✓ rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na uvedomenie si
globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni,
✓ zvyšovať povedomie detí a o globálnych témach, 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,
recyklácie a likvidácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému
prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
✓ Nadväzovať na aktivity úspešne realizovaného environmentálneho programu Zelená škola
v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu,
✓ podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania prípravou projektov a akcií s
environmentálnym zameraním - spolupráca s Lesoturom a CVČ (Deň Zeme, Deň vody,
Náučný chodníček a pod.).

V Starej Turej, 27.9.2019
Mgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
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Príloha č. 1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná a schválená
Pedagogickou radou MŠ dňa 9.10.2019 (viď. Zápisnica Pedagogickej rady MŠ zo dňa
9.10.2019).

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

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2018/2019 bola predložená Rade školy pri MŠ
Hurbanova 153/62, Stará Turá dňa 10.10.2019.
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
Stanovisko Rady školy:
Rada školy pri MŠ Hurbanova 153/62, Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 15.10.2019
prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Hurbanova 153/62, Stará Turá, za školský rok 2018/2019 a bez pripomienok ju vzala 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 2018/2019 bola predložená zriaďovateľovi –
Mestu Stará Turá – na schválenie dňa: 16.10.2019
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
Stanovisko zriaďovateľa: SCHVAĽUJEM / NESCHVAĽUJEM

................................................................
PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta Stará Turá
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Príloha č. 2

Rozpočet rodičovského združenia

Plán 2018/2019

Skutočnosť 2018/2019

Zostatok z minulého obdobia

21 214,92 €

21 214,92 €

Členské príspevky

5 800,00 €

6 160,00 €

Príjem 2%

3 500,00 €

7 271,18 €

Kreditný úrok

0,00 €

0,00 €

Nadácia život

500,00 €

500,00 €

Zber papiera

0,00 €

0,00 €

Príjmy spolu

31 014,92 €

35 146,10 €

Šarkaniáda

120,00 €

111,24 €

Doprava + vstup výlety

500,00 €

586,50 €

Projekty Nadácie život (Olympiáda)

200,00 €

550,04 €

0,00 €

350,00 €

Karneval

300,00 €

257,00 €

Poplatky + registrácia

150,00 €

160,55 €

Rozlúčka s predškolákmi – darčeky

350,00 €

365,00 €

Kytice pre p. učiteľky

110,00 €

100,00 €

Divadielka 2%

1 000,00 €

969,10 €

Hračky 2%

2 000,00 €

1 917,28 €

Výtvarné pomôcky 2%

2 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 504,80 €

4 000,00 €

1 754,00 €

200,00 €

40,30 €

Mikuláš 2%

1 300,00 €

1 025,00 €

MDD Kanisterapia 2%

1 000,00 €

0,00 €

Hygienické potreby 2%

0,00 €

0,00 €

Výdavky spolu

13 230,00 €

9 690,81 €

Rozdiel príjmov a výdavkov

17 784,92 €

25 455,29 €

Vrátený projekt

Matrace
Didaktické pomôcky 2%
Knihy 2%

POKLADŇA
BANKA
SPOLU

141,43 €
25 313,86 €
25 455,29 €
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