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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Hurbanova 153/62, Stará Turá za školský rok 2020/2021
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Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy
Adresa školy
Telefonický kontakt školy
Webové sídlo
Adresa elektronickej pošty
Číslo elektronickej schránky

Materská škola
Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá
032/776 3292
0915 868 273
www.msstaratura.sk
lubica.huckova@msstaratura.sk
E0006776159

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

Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Hučková
Soňa Fajnorová
Mgr. Blanka Kucharovicová

Vedúca školskej jedálne

Zuzana Lepková

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

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
Ing. Monika Kandríková
Pavol Hučko
Zvolený zástupca pedagogických
Milada Potfajová
zamestnancov
Emília Sobotková
Zvolený zástupca nepedagogických z.
Janka Žáková

Funkcia

predseda
podpredseda
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Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi
Názov
Sídlo
Telefonický kontakt
Adresa elektronickej pošty
Číslo elektronickej schránky

3

4

Mesto Stará Turá
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
032/746 1611
0903 316 111
msu@staratura.sk
E0005587930

Základné informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy
Názov
Rada školy

Počet zasadnutí
2

Pedagogická rada

4

Metodické združenie

1

Dátum
15.10.2020
20.7.2021
24.8.2020
6.10.2020
20.4.2021
28.6.2021
6.10.2020

Externé poradné orgány:
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
CPPPaP Myjava
CŠPP Myjava

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

Údaje o počte detí
Materská škola
Hurbanova 153
Hurbanova 142
Komenského 320
Spolu

Počet
tried
6
4
2
12

Počet detí
129
88
49
266

Deti
so ŠVVP
0
0
0
0

1 rok pred
plnením PŠD
11
31
49
91

Deti s
OPŠD
0
3
10
13

Údaje o počte prijatých detí
Počet detí prijatých od 1.9.2021
Počet detí pokračujúcich v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

77
11

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2020/2021 úspešne ukončilo predprimárne vzdelávanie 82 detí.
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Údaje o zamestnancoch
Zamestnanci

Počet

Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogickí z.
Spolu

27

Stredoškolské
vzdelanie
17

19
46

17
34

Vysokoškolské Vysokoškolské
vzdel. 1. stupňa vzdel. 2. stupňa
4
6
0
4

1
7

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

Samostatný PZ
19

PZ s 1. atestáciou
6

PZ s 2. atestáciou
0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom šk. roku
Druh vzdelávania
Kvalifikačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
1. atestácia
Funkčné vzdelávnie
Vysokoškolské vzdelávanie
6

Počet vzdelávajúcich sa
1
2
27
1
1
0

Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti

Aktivity materskej školy boli realizované v súlade so školským vzdelávacím
programom, koncepčným zámerom rozvoja školy, interným plánom práce školy a plánmi
práce triednych učiteľov, školským programom prevencie obezity, projektmi školy. Viacero
naplánovaných aktivít nebolo možné uskutočniť z dôvodu pandemických obmedzení, zákazu
organizácie hromadných podujatí, športových kurzov a súťaží, verejných vystúpení, dňa
otvorených dverí. Na minimálnu úroveň bola obmedzená aj spolupráca so stálymi partnermi
školy (CVČ, ZUŠ, ZŠ, Lesotur, DK Javorina a mestská knižnica, mestská polícia).
6.1 Aktivity organizované materskou školou
September:
o Triedne aktívy na začiatku školského roka
o Branno-turistické vychádzky do blízkeho okolia
o Návšteva výstavy v DK: Makety hradov a zámkov z papiera: 11.9.2020
o Návšteva Gazdovského dvora (varenie slivkového lekváru): 14.,16. a 18.9.2020
Október:
o Jesenné tvorenie detí s rodičmi z prírodnín a plodov jesene
o Výstava detských prác na tému „Jeseň“
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o
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o
o

Beh Terryho Foxa: 21.10.2020
Týždeň zdravej výživy – Svetový deň výživy, Deň jablka
Exkurzia na tržnicu
Mesiac úcty k starším – výroba darčekov, kresieb a pozdravov pre starých rodičov
Branno-turistické vychádzky
Jesenné upratovanie školských záhrad, hrabanie lístia
Tvorenie z prírodnín v školskej záhrade

November:
o Deň materských škôl – športové aktivity v školskom areáli: 4.11.2020
o Projekt „Zdravý úsmev“
o Týždeň v krajine zdravia
December:
o Návšteva Mikuláša – spolupráca s CVČ: 3. a 4.12.2020
o Vianočné tradície v MŠ – pečenie medovníkov, zdobenie vianočných stromčekov,
výroba vianočných ozdôb, ikebán, adventných vencov, nácvik kolied a vianočných
melódií
o „Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok,“ – zbierka darčekov pre starkých
v zariadeniach, tvorenie darčekových krabíc – spolupráca s rodinou
o Výroba vianočných pozdravov pre dôchodcov
o Triedne divadlo „Zvieratá v lese“: 17.12.2020
Január:
o Sezónne zimné aktivity – guľovanie, stavanie snehuliakov, spúšťanie na klzákoch,
tvorenie v snehu, poznávanie stôp v snehu...
o Triedne divadlo „Rukavička“
o Výroba kŕmidiel pre vtáčiky, starostlivosť o vtáčiky v areáli MŠ
Február:
o Týždeň plný zábavy – ľudové tradície a zvyky, ochutnávka, výroba fašiangových
masiek a ozdôb, triedne karnevaly: 8. – 12.2.2021
o Sezónne zimné aktivity
o Vychádzka na železničnú stanicu
Marec:
o Exkurzia do mestskej knižnice
o „Týždeň hlasného čítania“ spojený s výstavkou kníh: 15. – 19.3.2021
o „Talentmánia“ – prehliadka detského umeleckého prejavu: 29. – 31.3.2021
o „Malí ilustrátori“ – tvorba leporela Pampúšik: 25.3.2021
o Deň vody – experimentovanie s vodou, pozorovanie vody v prírodnom prostredí,
vychádzka k čističke odpadovej vody: 23. – 24.3.2021
o „Veselé kamene“ – maľovanie na kamene, ich ukrývanie v meste, hľadanie iných
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Apríl:
o Pálenie Moreny – vychádzka k potoku, porozprávanie príbehu, zapálenie a utopenie
Moreny
o Veľkonočné tradície – zdobenie kraslíc, veľkonočné dekorácie, letečko
o Deň Zeme – triedne aktivity zamerané na ochranu prírody – separovanie, sadenie
kríčkov bahniatok v prírode: 20.4.2021
o Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním, pozorovanie jarných kvetov
v parkov a záhradách
Máj:
o
o
o
o
o

Zápis detí do MŠ: 4. – 7.5.2021 a v priebehu celého mesiaca
„Srdiečko z lásky“ – výroba darčeka pre mamičku
Starostlivosť o komunitné políčka
Turistické vychádzky so športovým zameraním
Skríningové vyšetrenie zraku detí: 25.5.2021

Jún:
o
o
o
o
o
o
o

MDD – športové dopoludnie v MŠ: 1.6.2021
Deti deťom – výroba darčeka pre kamaráta
Externé divadlo „Danka a Janka“: 8.6.2021
Svetový deň hier: 14.6.2021
Cesta rozprávkovým lesom – „Veveričkino tajomstvo“: 16.6.2021
Ocko, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať: 23.6.2021
Turistické vychádzky s environmentálnym zameraním – vychádzky k vodárni, na
Dubník – význam vody
o Triedne výlety – výlet na Roh: 30.6.2021
o Rozlúčka s predškolákmi – triedne besiedky

6.2 Prezentácia materskej školy
•
•
•
•
•
•

Výstavky prác v areáli MŠ
Rozlúčkové triedne besiedky pre rodičov predškolákov
Aktuálne informácie o činnosti a aktivitách MŠ na webovom sídle školy a mesta
Zasielanie príspevkov o aktivitách MŠ do Staroturianskeho spravodajcu
Zapojenie do Európskeho týždňa športu
Spolupráca so Slovenským výborom OMEP – Svetový deň hier – propagácia aktivít MŠ

6.3 Súťaže
•
•
•

Výtvarná súťaž „Príroda, životné prostredie a deti“
Celoslovenská výtvarná súťaž Pramienok (Trstená)
Výtvarná súťaž „Dúhový kolotoč“
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Zapojenie školy do projektov

•

Národný projekt POMÁHAJÚCE PROFESIE II (POP II)

•
•
•

•
•

•
•
•

Projekt MÚDRE HRANIE
•
•
•

•

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje
Názov prioritnej osi: Vzdelávanie
Názov investičnej podpory: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej
dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému
a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov
vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
Obdobie realizácie: 30.6.2020 – 31.8.2022 (2 školské roky)
Ciele:
- implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských školách,
- vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí,
- zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.
Personálne zabezpečenie inklúzie: 2 pedagogickí asistenti pre deti so zdravotným
znevýhodnením.
Výška dotácie: Refundácia mzdových nákladov na pedagogických asistentov počas
doby trvania projektu

Cieľ: Zlepšiť vybavenie materských škôl na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu nákupom didaktických pomôcok, kníh a hračiek.
Termín: január 2021 – jún 2021
Výška dotácie: 1 000 €

Projekt ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE
•
•

•

Cieľ: V dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku
Aktivity:
- skríningové vyšetrenie zraku detí v materskej škole,
- individuálne oboznámenie rodičov s výsledkom vyšetrenia,
- vyšetrenia detí v pozitívnym nálezom očným lekárom, zabezpečenie korekcie
zrakovej vady.
Realizátor projektu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
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•

Projekt OCKO, MAMA, SESTRA, BRAT, POĎME SPOLU ŠPORTOVAŤ
•
•

•
•
•

Cieľ: Podporiť pohybovú aktivitu detí a ich rodičov – RaiffeisenBANK: „Gesto pre
rodičov“.
Aktivity:
- nákup športového náčinia a náradia
- plnenie športových disciplín na stanovištiach v areáli MŠ
Cieľ projektu bol splnený čiastočne – cvičili iba deti MŠ bez prítomnosti rodičov.
Termín: december 2020 – jún 2021
Výška dotácie: 1 000 €

•

Projekt ZDRAVÝ ÚSMEV
• Cieľ: Vytvárať povedomie o dentálnej hygiene, ako i elementárne hygienické návyky.
• Aktivity:
- IT prezentácie, kresby, pracovné listy
- modelovanie úst so zúbkami
- nácvik práce so zubnou kefkou
- návšteva zubnej ambulancie (triedne akcie)
• Cieľ projektu bol splnený čiastočne – prednášku dentálnej hygieničky na tému „Zdravé
zúbky“ nebolo možné realizovať.
• Termín: november 2020 – jún 2021

•

Projekt ŠKOLSKÉ OVOCIE
• Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu ovocia a zeleniny v strave detí v období, kedy sa
formujú ich stravovacie návyky.
• Aktivity:
- Vitamínové taniere
- Narodeninové taniere
- Vitamínové hádanky (spoznávanie ovocia a zeleniny prostredníctvom chuti
a čuchu)
• V období prerušenia prezenčnej výučby boli dodávky pozastavené, po uvoľnení
opatrení však bola distribuovaná dvojnásobná dávka ovocia a zeleniny.
• Termín: september 2020 – jún 2021

•

Projekt ŠKOLSKÉ MLIEKO
• Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu mlieka a mliečnych výrobkov v strave detí v období,
kedy sa formujú ich stravovacie návyky.
• Aktivity:
- Mliečne olovranty
- Prezentácie a DVD (svetový deň mlieka)
- Výrobky z obalov mliečnych výrobkov
• Projekt bol z dôvodu pandemických obmedzení realizovaný čiastočne.
• Termín: september 2020 – jún 2021
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•

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
• Z dôvodu pandemických opatrení niektoré plánované akcie programu nebolo možné
realizovať.
• Termín: september 2020 – jún 2021

MATERSKÁ ŠKOLA HURBANOVA 153/62 A ELOKOVANÉ PRACOVISKO MŠ
KOMENSKÉHO320/1
September:
Aktivita:
Branno-turistické vychádzky do
blízkeho okolia

Plnenie:
8.9.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 – 5-6-ročné
deti. Cieľ vychádzky: pozorovanie vtákov,
pomenúvanie jesenných plodov, orientácia v okolí –
Hnilíky
9.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 4 – 3-4ročné deti. Cieľ vychádzky: pozorujeme blízke okolie
– Drahy
10.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 6 – 5-6ročné deti. Cieľ vychádzky: Drahy
16.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 5 – 4-5ročné deti. Cieľ vychádzky: chatová oblasť Dubník,
poznávanie stromov, pomenúvanie objektov v okolí
23.9.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 – 5-6-ročné
de-ti. Cieľ vychádzky: prekonávanie prírodných
prekážok, výdrž v chôdzi, orientácia v okolí,
pozorovanie prírodných zaujímavostí – vrch Roh
24.9.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 1 – 5-6-ročné
deti. Cieľ vychádzky: turistika do okolia spojená
s témou bezpečnosť a pomenúvanie dopravných
značiek
30.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 3 – 3-4ročné deti. Cieľ vychádzky: pozorovanie zmien v prírode
22.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62 – trieda č. 2 – 2-3ročné deti: Cieľ vychádzky: Hnilíky
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Šarkaniáda
Predplavecká príprava
Návšteva Gazdovského dvora –
varenie slivkového lekváru

Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
14.9.2020 – MŠ Komenského – tr. č. 1
18.9.2020 – MŠ Komenského – tr. č. 2 a MŠ
Hurbanova 153 – tr. č. 6 (5-6-ročné deti)
Zbieranie listov, hrabanie, úprava 11.9.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 1 – 5-6-ročné
školského areálu
deti – zber a rozlišovanie listov, pozorovanie stromov
17.9.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 – 5-6-ročné
deti – údržba školského dvora ZŠ – zber jabĺk a hrušiek
do vriec, pozorovanie stromov
21.9. – 23.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 4 –
3-4-ročné deti – domčeky pre ježka – pobyty vonku
Zdravý tanierik
9.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62 – trieda č. 2 – 2-3ročné deti: zdravé ovocie na tanieri
október 2020 priebežne – MŠ Hurbanova 153/62,
triedy č. 3, 4, 5, 6, Komenského tr. 1, 2 – krájané
ovocie v spolupráci s rodinou
Pohybové aktivity na školskom
16.9. – 17.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62 – trieda č. 1
dvore
a 2 – 2-3-ročné deti: hry s loptou, beh, poskoky,
preliezačky
7.9.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 3 – 3-4-ročné deti – „Kolobežkiáda“ – triedna súťaž
Október:
Aktivita:
Svetový deň výživy (Týždeň
zdravej výživy)

„Jesenenie“, pracovné tvorenie
„land art“ alebo „Jesenné
šantenie“

Plnenie:
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.
3 – 3-4-ročné deti – prezentácia zdravej výživy
12.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 1 –
zeleninové šaláty
5.10. – 9.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. č. 2
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. č. 5, 6
– 4-6-ročné deti – prezentácia zdravej výživy formou
výstavky ovocia a zeleniny
5.10. – 9.10.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – zdravé
stravovanie
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 1 –
chuťové a čuchové hry, pyramída výživy, zdravý
recept, kuchári
1.10. – 2.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 3 –
zber listov a tvorenie obrázkov
9.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 2
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Deň jablka

Beh Terryho Foxa
Spolupráca s Lesoturom
Turistická vychádzka do prírody

Interné divadlo

November:
Aktivita:
Deň materských škôl

11.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 – hry
s gaštanmi – vytváranie triedneho obrázka lesa
5.10. – 14.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 1,
domáce práce s rodičmi na výstavke v MŠ (z dôvodu
COVID-19)
19.10. – 26.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.
4, 5, 6 výstavka v spolupráci s rodinou
5.10. – 8.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 –
spoznávanie a triedenie ovocia, pozorovanie ovocia
v záhradách, nepečená torta z jabĺk, lepenie, hra
„Hádaj, čo ješ?“
5.10. – 9.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 5 –
Nájdem hviezdičku v jabĺčku?
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 1 –
hry s padákom
12.10. – 16.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.
6 – pečenie štrúdle v MŠ
14.10. – 15.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.
1, 2, 3, 4, 5 – príprava ovocia v spolupráci s rodinou,
zdravý ranný tanierik
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
23.10.2020 – MŠ Komenského, trieda č. 2 – turistika
do Dúbravy spojená s hrami v lese – skúmanie
prírodných materiálov, hľadanie húb, kvetov, plodov...
23.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. 3 – turistika na
Drahy, tvorenie „land art“
23.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. 5 – turistika na
Hnilíky – rozlišovanie stromov, plodov, listov, výdrž v
chôdzi
20.10. – 23.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda 6 –
využitie dopravného ihriska športovanie na
kolobežkách
27.10.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 4 – „O
Pampúšikovi“

Plnenie:
13.11.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – Deň tanca
a pohybu
9.11. – 13.11.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 2,
4 – interné športové súťaže s využitím náradia a náčinia
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Dentálna hygiena – potraviny,
ktoré prospievajú a škodia našim
zúbkom

Týždeň v krajine zdravia

Kurz ľadového korčuľovania
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 medovníkov

Návšteva Gazdovského dvora –
Vianoce

23.11. – 25.11.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.
1, 2, 5, 6 – prezentácie a aktivity na IT
23.11.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 3 –
dramatizácia učiteľkou „Bonbónový kráľ“,
„Calibrum“, „Ako vlk šušlal“
24.11.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – Zúbkový
rozprávkový deň
Realizácia v priebehu mesiaca vo všetkých triedach.
- Zdravý tanierik (zdravé a nezdravé potraviny)
- Čítanie kníh
- Filip v krajine zdravia
- Bol raz jeden život
- V zdravom tele zdravý duch
- Interné divadlo „Chorý medvedík“ – tr. č. 3, 4
12.11. – 20.11.2020 MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 1,
2, 5, 6
18.11. – 22.11.2020 - MŠ Komenského – trieda č. 1 –
Zdravá Evička s pyramídou potravín
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19

Plnenie:
3.12. – 4.12.2020 – všetky triedy MŠ – Mikuláš v MŠ
(spolupráca s CVČ)
18.12.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – Prečítaj mi
rozprávku – triedne posedenie pri stromčeku a čaji,
príprava čajov z byliniek
4.2.2021 – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č. 1 – varenie
čaju z byliniek
priebežne – MŠ Hurbanova 153/62, trieda č.3, 5
v spolupráci s rodinou
8.12.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. č. 3 – pozorovanie, miesenie cesta, vykrajovanie a pečenie
medovníkov
10.12.2020 – MŠ Hurbanova 153/62, tr. č. 4, 5 –
pozorovanie, miesenie cesta, vykrajovanie a pečenie
medovníkov, odšťavovanie ovocia
10.12.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 2 – pozorovanie,
miesenie cesta, plnenie formičiek
14.12.2020 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – „Na Vianoce
maškrtíme zdravo v múdrom kútiku,“ sušené ovocie,
prekvapenie zo škrupinky, hviezdička v jabĺčku
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
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Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity

Zimné vtáčie záhrady

Netradičný snehuliak

Interné bábkové divadlo
Tanečné improvizácie
a hudobno-pohybové hry
Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie

Vitamínoví ochrancovia
(prevencia chorobnosti
konzumáciou ovocia a zeleniny)

Plnenie:
11.1. – 15.1.2021 – MŠ Komenského, tr. 2 – „Hurá,
sneží!“ – hry so snehom na školskom dvore, stavanie
snehuliakov, stopy, stavba hradov vedierkami,
odhŕňame cestičky, pozorovanie topenia snehu a ľadu
20.1.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – bobovanie na
snehu, pozorovanie rozdielov – sneh v tieni a na slnku
18.1. – 22.1.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 1, 2
(spojené), 3, 5, 6 – guľovačka, lopatovanie
od 25.1.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 3 – dokrmovanie, pozorovanie vtákov
25.1. – 29.1.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 5 –
výroba vtáčích búdok, pozorovanie vtáctva v zime,
sypanie semienok do kŕmidiel
20.1. – 24.1.2021 – MŠ Komenského, tr. 1 – 5-6-ročné
deti, výroba pokrmov pre vtáčiky; pozorovanie holubov
1.2. – 4.2.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 1, 2
14.1. – 15.1.2021 - MŠ Hurbanova 153, tr. č. 3
20.1.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 6 – stavanie
snehuliaka
20.1. – 24.1.2021 – MŠ Komenského, tr. 2 – s využitím
brezového prútia
29.1.2021 – MŠ Komenského, tr. 1 – „Kde sa vzal, tu
sa vzal“ – stavanie snehuliakov na školskom dvore
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
priebežne – MŠ Hurbanova 153 – vo výchovno-vzdelávacej činnosti

Plnenie:
22.2. – 26.2.2021 – MŠ Hurbanova 153 – trieda č. 1, 6
– karnevalový týždeň so znížením počtom detí v
triedach
18.2.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1 (súťaže, hry s balónom) triedny karneval
- v rámci MŠ preložené z dôvodu pandémie COVID-19
na MDD – podľa aktuálnej situácie
Priebežne celý mesiac – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 1, 5
– ovocné a zeleninové misky
Priebežne celý mesiac – MŠ Komenského, tr. č. 1 –
zdravý tanierik
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Branno-turistická vychádzka

24.2.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – vychádzka do
okolia MŠ
Hudobný koncert – spolupráca so akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
ZUŠ
17.2.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 3 – spolupráca
s rodinou (J. Jurica)
Marec:
Aktivita:
Deň vody – spolupráca s CVČ
Malí záhradníci (sadenie
semienok, starostlivosť
o bylinkové minizáhradky)
Vynášanie Moreny

Veľkonočné pracovné
popoludnie
Návšteva Gazdovského dvora –
Veľká noc
Apríl:
Aktivita:
Deň Zeme

Upracme si MŠ

Deň lesov – spolupráca
s Lesoturom
Branno-turistické vychádzky –
jarná príroda

Plnenie:
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
22.3. – 26.3.2021, 19.4. – 20.4.2021 – sadenie
semienok do kvetináčov, žerucha, fazuľa, cibuľky...,
starostlivosť o komunitné políčka – MŠ Hurbanova 153
a MŠ Komenského
3.3.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 3, 4 – triedna
akcia – vynášanie Moreny k potoku s obmedzeným
počtom detí
- celoškolská akcia zrušená
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19

Plnenie:
8.4.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1 – zber halúzok,
hrabanie drobných nečistôt v školskej záhrade,
zametanie
19.4. – 22.4.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 1 –
triedna aktivita
26. – 30.4.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 2 –
prezentácia „Naša zemeguľa“, recyklácia odpadu –
triedenie, pozorovanie zmien na rastlinách, sadenie
žeruchy, horčice, fazule
21.4.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 2 – hrabanie dvora
MŠ Hurbanova 153 – využitie detských hrabličiek, zber
konárikov, hrabanie lístia
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Z dôvodu chladného počasia preložené na máj
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Máj:
Aktivita:
Turistické vychádzky so
športovým zameraním

Plnenie:
5.5.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 4 – pozorovanie
okolia Starej Turej z Hnilíkov
11.5. – 12.5.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 1, 5, 6 –
turistika – zdolávanie kopcovitého terénu
priebežne – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 2 – využívanie
multifunkčných ihrísk
11.5. – 12.5.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1, 2 –
turistika nad Salaš, športovanie v prírode, pozorovanie
hmyzu lupami, kvitnúce stromy, súťaže v družstvách,
pomenovanie vrch Javorina, jazero Dubník
Jarná predplavecká príprava
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Projekt s rodičmi „Ocko, mama, 23.6.2021 - z dôvodu pandémie COVID-19 sa akcia
sestra, brat, poďme spolu
uskutočnila bez účasti rodičov
športovať“
- všetky trieda MŠ Hurbanova 153 a Komenshého
Regionálna športová olympiáda
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Triedne výlety
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Návšteva Gazdovského dvora – akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
regionálne jedlá

Jún
Aktivita:
Deti deťom – tanečné vystúpenie
MDD – Cesta rozprávkovým
lesom

Turistické vychádzky
s environmentálnym zameraním

Plnenie:
akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
1.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 2 – športové
dopoludnie
1.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 3 – turistika na
Drahy
16.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 4, 5, 6, MŠ
Komenského – turistická vychádzka do okolia MŠ –
„Veveričkino tajomstvo“ – pozorovanie hmyzu,
prírody, plnenie športových úloh
1.6.2021 – MŠ Komenského, tr. 2 – turistika nad Salaš,
športovanie v prírode
2.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 4 – turistika na
Drahy
3.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 6 – turistika na
Drahy – pozorovanie jarnej prírody
10.6.2021 – MŠ Komenského, tr. 1 – turistika na
Dubník 2, pozorovanie hmyzu, vodnej plochy
a obojživelníkov
28.6.2021 – MŠ Komenského, tr. 2 – turistika na
Dubník „Chodí celé Slovensko“, pobyt pri jazere
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Triedne výlety
Rozlúčkové triedne akcie spojené
so súťažením v prírode

Triedna besiedka – rozlúčka s
MŠ

30.6.2021 – MŠ Komenského, tr. 2 – výlet na vrch Roh
2.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. 3 – „Indiánsky deň“
priebežne – MŠ Komenského, tr. 2 – kolobežkovanie,
odrážadlá, športovanie na školskom dvore v čase
pobytov vonku
9.6.2021 – MŠ Komenského, tr. 1 – súťaženie v behu
so štartom z rôznych polôh a v prekážkovom behu
22.6.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 2
23.6.2021 – MŠ Komenského, tr. č. 1
29.6.2021 – MŠ Hurbanova 153, tr. č. 6

ELOKOVANÉ PRACOVISKO HURBANOVA 142/46
September:
Aktivita:
Plnenie:
Branno-turistické vychádzky do 18.9.2020 – tr. č. 3 – vychádzka na Drahy
blízkeho okolia
2.9. – 30.9.2020 – tr. č. 4 – prechádzky prírodou,
pozorovanie stromov, kríkov
Tancujeme pre radosť
7.9.2020 – všetky triedy – tanec podľa hudby
Šarkaniáda
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Predplavecká príprava
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Zbieranie listov, hrabanie
26.10.2020 – tr. č. 3 – zbieranie listov, hrabanie
28.9. – 30.9.2020 – tr. č. 4 – úprava školskej záhrady
Exkurzia na Gazdovský dvor –
16.9.2020 – tr. č. 4 a tr. č. 3 – 5-6-ročné deti
varenie slivkového lekváru
Starostlivosť o komunitné
21.9.2020 – tr. č. 3 – vysádzanie cibuľovín
políčka, úprava školskej záhrady 21.9. – 22.9.2020 – tr. č. 4 – starostlivosť o komunitné
políčka
„Zdravý tanierik“
30.9. – 2.10.2020 – tr. č. 2
12.10. – 16.10.2020 – tr. č. 3
21.9. – 30.9.2020 – tr. č. 4
- konzumácia rôznych druhov ovocia
Október:
Aktivita:
Svetový deň výživy (Týždeň
zdravej výživy)

Deň jablka
Beh Terryho Foxa

Plnenie:
12.10 – 16.10.2020 – tr. č. 4
13.10. – 30.10.2020 – tr. č. 3
21.10.2020 – tr. č. 2 – konzumácia ovocia a zeleniny,
15.10.2020 – návšteva tržnice, pozorovanie ovocia
a zeleniny
13.10.2020 – všetky triedy
21.10.2020 – tr. č. 3 a 4
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Majstri tanca v MŠ
Upracme si MŠ
Spolupráca s Lesoturom
Turistická vychádzka do prírody
Tvorenie obrazov z prírodnín
November:
Aktivita:
Deň materských škôl
Projekt Zdravý úsmev – dentálna
hygiena
Týždeň v krajine zdravia

Kurz ľadového korčuľovania
December:
Aktivita:
Návšteva Mikuláša – spolupráca
s CVČ
Čaj – nápoj, ktorý zohreje i lieči
Orech – veľa zdravia v drobnej
škrupinke (zdravé vianočné
„maškrtenie“)
Vianoce

Návšteva Gazdovského dvora
Január:
Aktivita:
Sezónne zimné aktivity

Zimné vtáčie záhrady –
dokrmovanie vtáčat

19.10 – 30.10.2020 – všetky triedy – tancovanie podľa
hudby
19.10.2020 – všetky triedy – upratovanie, hrabanie
lístia, práca v záhradke
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
23.10.2020 – tr. č. 2, 3, 4 – vychádzka na Hnilíky
22.10.2020 – tr. č. 4 (land art)

Plnenie:
4.11.2020 – tr. č. 2, 3, 4 – športové a zábavné aktivity
25.11.2020 – tr. č. 2 a 4 – IT prezentácia – DVD Miro
Jaroš: Naše zúbky
20.11.2020 – tr. č. 3 – výroba protézy z prírodnín
16.11. – 20.11.2020 – tr. č. 2 – zdravé a nezdravé
potraviny
23.11. – 27.11.2020 – tr. č. 3 – odšťavovanie ovocia
a zeleniny, tvorenie jedálneho lístka
10.11. – 13.11.2020 – tr. č. 4 – čítanie kníh, IT prezentácie, kresby
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19

Plnenie:
3.12.2020 – všetky triedy
4.12. – 21.12.2020 – všetky triedy
- obmedzovanie príjmu sladených nápojov
8.12. – 11.12.2020 – všetky triedy – pečenie a zdobenie
medovníkov, ochutnávka oblátok s medom
10.12. – 18.12.2020 – všetky triedy – zdobenie
stromčeka, výroba vianočných ozdôb, svietnikov,
pozdravov, nácvik vianočných piesní a kolied
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19

Plnenie:
11.1. – 25.1.2021 – všetky triedy – guľovanie, stavanie
snehuliakov, tvorenie v snehu, stopy v snehu, zjazd na
klzákoch
25.1. – 29.1.2021 – všetky triedy – starostlivosť
o vtáčiky, výroba kŕmidiel
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Netradičný snehuliak
Triedne bábkové divadlo
Február:
Aktivita:
Fašiangové veselenie a súťaženie
Kde sa vzal, tam sa vzal...
(stavanie snehuliakov)
Vitamínoví ochrancovia
(prevencia chorobnosti
konzumáciou ovocia a zeleniny)
Branno-turistická vychádzka

Marec:
Aktivita:
Deň vody

Malí záhradníci (sadenie, siatie
semienok, starostlivosť o
minizáhradky)
Vynášanie Moreny
Veľkonočné pracovné
dopoludnie
Návšteva Gazdovského dvora
Apríl:
Aktivita:
Deň Zeme

Upracme si MŠ
Deň lesov – spolupráca s
Lesoturom
Branno-turistické vychádzky –
jarná príroda

V priebehu mesiaca stavanie snehuliakov – všetky
triedy
18.1. – 22.1.2021 – všetky triedy: O rukavičke

Plnenie:
10.2. – 12.2.2021 – všetky triedy – triedne karnevaly,
ľudové tradície a zvyky
Stavanie snehuliakov, hry so snehom – všetky triedy
8.2. – 15.2.2021 – všetky triedy – ovocné taniere pre
deti – spolupráca s rodinou
Všetky triedy – vychádzky do okolia, na železničnú
stanicu

Plnenie:
15.3. – 26.3.2021 – všetky triedy – pozorovanie potoka,
IT prezentácie o význame vody, experimentovanie
s vodou, vychádzka k vodárni, vychádzka k čističke
odpadovej vody
22.3 – 31.3.2021 – všetky triedy – siatie žeruchy,
fazule, čistenie minizáhradiek
25.3.2021 – všetky triedy – vychádzka k potoku –
vypočutie si príbehu o Morene
22.3. – 31.3.2021 – všetky triedy – výroba kraslíc
rôznymi technikami
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19

Plnenie:
Všetky triedy starostlivosť o minizáhradky
20.4. 2021 – tr. č. 4 – sadenie kríčkov bahniatka –
Drahy
21.4. – 23.4.2021 – všetky triedy – úprava školského
dvora (hrabanie, zametanie, zberanie konárikov...)
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
V priebehu mesiaca všetky triedy – vychádzky
zamerané na pozorovanie prírody a jarných kvetov
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Máj:
Aktivita:
Turistické vychádzky so
športovým zameraním
Jarná predplavecká príprava
Regionálna športová olympiáda
Projekt „ Ocko, mama, sestra,
brat, poďme spolu športovať“
Návšteva Gazdovského dvora
Starostlivosť o minizáhradky

Jún
Aktivita:
Deti deťom – tanečné vystúpenie
MDD – Cesta rozprávkovým
lesom

Turistické vychádzky
s environmentálnym zameraním

Športom k zdraviu

Svetový deň hier
Rozlúčkové triedne akcie

Plnenie:
27.5. – 28.5.2021 – všetky triedy
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
23.6.2021 – z dôvodu pandémie COVID-19 sa akcia
uskutočnila bez účasti rodičov – tr. č. 3 a 4
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
17.5. – 21.5.2021 – všetky triedy – sadenie kvetov
a zeleniny (paprika, rajčiny, kaleráby, šalát...)

Plnenie:
Akcia zrušená z dôvodu pandémie COVID-19
1.6.2021 – tr. č. 1 a 2 – športové aktivity na školskom
dvore
tr. č. 3 – turistická vychádzka: návšteva včelára
tr. č. 4 – turistická vychádzka na nový Dubník
16.6.2021 – tr.č. 3 a 4 – „Veveričkino tajomstvo“ –
pozorovanie hmyzu, prírody, plnenie športových úloh
9.6.2021 – tr. č. 1 – vychádzka na Drahy, pozorovanie
hmyzu lupami
29.6.2021 – tr. č. 2 a 3 – vychádzka k vodárni
9.6.2021 – tr. č. 4 – vychádzka na starý Dubník
7.6.2021 – tr. č. 3 a 4 – návšteva aerobic clubu,
cvičenie pod vedením inštruktoriek
23.6.2021 – tr. č. 4 – športové aktivity
14.6.2021 – všetky triedy – športové hry v areáli MŠ
29.6.2021 – tr. č. 3 a 4 (5-6-ročné deti) – rozlúčkový
program s predškolákmi, vydávanie osvedčení

Nezrealizované projekty:
•

8

Regionálna športová olympiáda 2021
- Projekt nebolo možné realizovať z dôvodu pandemických obmedzení. V prípade
zlepšenia situácie je jeho realizácia plánovaná v období máj – jún 2022

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 nebola Štátnou školskou inšpekciou v materskej škole
vykonaná žiadna inšpekcia.
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9

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy

9.1 Stav budovy školy
Materská škola prevádzkuje 3 budovy: MŠ Hurbanova 153/62, elokované pracovisko
MŠ Hurbanova 142/46 a elokované pracovisko MŠ Komenského 320/1.
Všetky tri budovy prešli vonkajšou rekonštrukciou spojenou so zateplením a výmenou okien.
V dobrom stave je aj interiér budov.
MŠ Komenského 320/1 bola v roku 2012 kompletne zrekonštruovaná a vybavená
novým zariadením. Údržba budovy spočíva hlavne v obnove náterov poškodených
a ošúchaných stien v triedach a na chodbách. Problémom je kanalizácia pod budovou.
Z dôvodu výrazného zúženia priemeru odtokovej rúry je potrebné jej pravidelné prepchávanie.
Vnútorné priestory MŠ Hurbanova 153/62 sú novo vymaľované, vymenená bola dlažba
v šatniach a vstupných priestoroch, zrekonštruované sú aj sociálne zariadenia pre deti
a zamestnancov. Hospodársky pavilón nebol súčasťou rekonštrukcie z roku 2019. Tu sme
postupne vymenili dlažbu v zapisovacej miestnosti a na chodbách, zrekonštruovali skladové
priestory a vytvorili novú miestnosť pre archív. Vybudovali sme aj 2 kancelárie pre
administratívnych zamestnancov s elektronickým bezpečnostným systémom. V najbližšom
období je nevyhnutná výmena dlažby v práčovni. Potrebná je aj rekonštrukcia miestnosti pre
kuchárky, vrátane hygienických a sociálnych zariadení.
V MŠ Hurbanova 142/46 sú novo zrekonštruované vstupné priestory, sociálne
zariadenia pre deti a učiteľky v dvoch pavilónoch, vymenili sme ďalších 29 kusov radiátorov
v rámci postupnej výmeny. Plechové radiátory zostali ešte v šatniach a spojovacej chodbe
medzi pavilónmi. Ich výmenu plánujeme v nasledujúcom období. Najdôležitejšie je však
dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení pre deti v 3. a 4. pavilóne. Pôvodné vybavenie
je už veľmi opotrebované a nevkusné, s nefunkčnými sprchami a komplikovaným
splachovaním.
Stav školskej kuchyne v MŠ Hurbanova 153/62 a MŠ Hurbanova 142/46 nie je na
požadovanej úrovni. Postupne vymieňame prestarnuté, nevyhovujúce alebo nefunkčné
zariadenia, ide však o finančne náročné stroje a vybavenie, čo výrazne spomaľuje proces
modernizácie vybavenia ŠJ. V ŠJ pri MŠ Hurbanova 142/46 sme postupne zakúpili novú
mrazničku, umývačku riadu, 3 elektrické rúry, multifunkčný robot a 2 sporáky. Ešte je potrebná
výmena elektrickej panvy, 1 chladničky a dvoch stolov. V MŠ Hurbanova 153/62 k školskej
kuchyni patrí aj 6 výdajných kuchyniek. Tieto kuchynky sme zrekonštruovali – výmena dlažby,
maľovanie – a zariadili novými kuchynskými linkami. Do kuchyne sme zatiaľ zakúpili 2
sporáky, 3 elektrické rúry, 2 nerezové pracovné stoly, mrazničku a chladničku. Ešte je potrebné
vymeniť vysokokapacitný multifunkčný robot a elektrickú panvu, 2 pracovné stoly
a kuchynskú linku. Výdajná kuchyňa v MŠ Komenského 320 bola účelovo zariadená pri
rekonštrukcii, vďaka čomu je jej stav stále vyhovujúci.
Školské jedálne priebežne dopĺňame riadom a drobnými prístrojmi, podľa potreby
zabezpečujeme údržbu, servis a revíziu zariadení.
Vo priestoroch budov zabezpečujeme čistenie a pravidelnú dezinfekciu, vo všetkých
sociálnych zariadeniach je neustále k dispozícii toaletný papier a dezinfekcia, každé umývadlo
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je vybavené zásobníkom s tekutým mydlom, na utieranie rúk poskytujeme jednorazové
papierové utierky. Pri každom vstupe do budovy je umiestnená dezinfekcia na ruky. V triedach
zabezpečujeme pravidelné vetranie a v obdobiach zvýšeného rizika nákazy dezinfikujeme
priestory germicídnymi žiaričmi.
9.2 Vybavenosť tried a kabinetov učebnými pomôckami a didaktickou technikou
Všetky triedy sú vybavené estetickým funkčným nábytkom, deti majú k dispozícii
množstvo didaktických hračiek, stavebníc, hier na rozvoj motoriky, pamäti, logiky
a matematických predstáv, rozvoj komunikácie, fantázie a tvorivosti. Tento rok sme vďaka
finančnej podpore RZ vybavili hracie kútiky v MŠ Hurbanova 153/62 novými kobercami
a detskými kuchynkami. V každej triede je CD prehrávač, vo všetkých triedach predškolákov
je interaktívna tabuľa s projektorom a notebookom. Ďalšie IT sú v triede 4-5-ročných detí –
spolu 7 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom. Zakúpené boli z prostriedkov RZ, účelovo
viazaného príspevku na predškolákov a 2 IT boli získané formou projektu. V každej triede, kde
nie je IT, majú učiteľky možnosť využitia televízora s DVD prehrávačom a pripojením na
notebook.
Didaktická technika vyžaduje pravidelný servis a údržbu, rýchlo podlieha starnutiu. V tomto
roku sme zakúpili nový projektor a 3 notebooky k IT, 4 televízory Panasonic a 4 mikrosystémy
Panasonic. Doplnili sme aj repertoár kníh, didaktických pomôcok a hračiek využitím projektu
Múdre hranie a účelovo viazaného príspevku na predškolákov. Kabinety výtvarnej a pracovnej
výchovy boli zásobené dostatočným množstvom výkresov, farieb, štetcov, lepidiel, nožníc,
plastelíny a množstva ďalšieho výtvarného a pracovného materiálu. Rozšírili sme aj vybavenie
pomôcok na telovýchovu a šport. Z prostriedkov projektu sme zakúpili žinenky, lopty, balančné
kamene, chodúle a ďalšie pomôcky. Pre predškolákov sme zakúpili detské fitnes stroje.
V súvislosti so skvalitňovaním vybavenia materskej školy by sme chceli postupne
vymeniť staré skrinky v šatniach MŠ Hurbanova 153/62 aj MŠ Hurbanova 142/46 a doplniť
chýbajúce kryty na radiátoroch v MŠ Hurbanova 142/46. Potrebná je aj výmena detských
paplónov.
9.3 Stav školských areálov
K budovám MŠ Hurbanova 153/62 a MŠ Hurbanova 142/46 patrí aj priľahlý školský
areál, MŠ Komenského 320/1 nedisponuje vlastným areálom. Pri pobyte vonku podľa možností
využívame areál základnej školy, hlavne asfaltové ihrisko a ihriskovú zostavu pred budovou.
Oba areály materskej školy sú vybavené rozmanitými ihriskovými prvkami a zostavami
vhodnými vekovému zloženiu detí. Deti majú k dispozícii aj udržiavané pieskoviská a detské
altánky. Všetky ihriskové prvky sú pravidelne kontrolované a udržiavané, vykonávame aj
povinnú ročnú revíziu detských ihrísk. Postupne sme odstránili staré nevyhovujúce ihriskové
prvky a nahradili sme ich novými, hlavne vďaka finančnej podpore RZ. Po rekonštrukcii MŠ
Hurbanova 153/62 sme realizovali aj úpravu školského areálu, pri ktorej sa odstránili staré
betónové plochy a prvky, čím sme dosiahli nové priestorové možnosti vybudovania
materiálneho zázemia na podporu aktívneho pohybu detí. Tu bude potrebné vybudovať
dopadovú plochu s ihriskovými prvkami pre 5-7-ročné deti. V nevyhovujúcom stave sú
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oplotenia oboch areálov. Tento rok sme dokončili obnovu náteru oplotenia v MŠ Hurbanova
153/62, potrebné je rekonštruovať betónové múriky aj poškodenú bránu a oplotenie v MŠ
Hurbanova 142/46. V nevyhovujúcom stave sú aj asfaltové ihriská.
Počas celého roka zabezpečujeme údržbu areálov, čistenie, kosenie trávnikov a údržbu drevín.
Tento rok sme v átriu MŠ Hurbanova 153/62 odstránili rizikové dreviny, v budúcom roku
musíme zabezpečiť výsadbu náhradnej zelene.
10 Hodnotenie hlavných oblastí, dosiahnutých výsledkov a nedostatkov
10.1 Oblasť výchovy a vzdelávania
Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom roku 2020/2021 bola výrazne ovplyvnená
vývojom epidemickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom už nedošlo k dlhodobému
prerušeniu prevádzky materskej školy, dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov negatívne
ovplyvnili tieto skutočnosti:
• Od októbra 2020 do začiatku júna 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva nebolo
možné realizovať výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže,
• zákaz organizácie spoločných aktivít s rodičmi a dňa otvorených dverí,
• viacnásobné prerušenie prevádzky jednotlivých tried z dôvodu karantény rozhodnutím
RÚVZ Trenčín,
• prerušenie prevádzky materskej školy rozhodnutím zriaďovateľa:
MŠ Hurbanova 153/62 – zatvorená od 2.11.2020 do 6.11.2020
celá MŠ (všetky pracoviská) – zatvorená od 2.3.2021 do 12.3.2021
MŠ Hurbanova 142/46 – zatvorená od 26.4.2021 do 7.5.2021
• zatvorenie MŠ Komenského z prevádzkových dôvodov od 11.1.2021 do 21.3.2021 – deti
z MŠ Komenského dočasne umiestnené v triedach MŠ Hurbanova 153/62,
• obmedzenie dochádzky len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej ifraštruktúre, prípadne
s prezenčným výkonom práce od 11.1.2021 do 11.4.2021,
• časté personálne zmeny z dôvodu karanténnej PN a OČR zamestnancov.
Neustále zmeny organizácie prevádzky narúšali kontinuálnu nadväznosť výchovnovzdelávacích aktivít, predlžovali obdobie adaptácie detí, mali vplyv aj na úroveň pripravenosti
predškolákov na základnú školu (ide o deti so 4-mesačným núteným prerušením dochádzky).
Napriek obmedzeným možnostiam sme sa snažili o naplnenie školského vzdelávacieho
programu, projekty školy a naplánované aktivity sme realizovali aspoň čiastočne (na triednej
úrovni).
a) Jazyk a komunikácia
V oblasti získavania jazykových kompetencií sme deťom poskytovali dostatočný
priestor na rozvoj rečovej komunikácie. Predčitateľskú gramotnosť, slovnú zásobu a hovoridlá
si rozvíjali využívaním obrázkového materiálu, pomocou básní, riekaniek, rozprávok,
rozhovorov, využívaním artikulačných, rečových, sluchových a rytmických hier so slovami,
speváckych činností, rozprávaním zážitkov, príbehov, podľa skutočnosti, podľa obrázkov,
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prednesom, recitáciou, dramatizáciou a spevom, prezeraním a „čítaním“ obrázkových kníh
a leporel.
Deťom sme veku primeranou formou sprostredkovávali skúsenosť s písanou
a hovorenou rečou, rozvíjali sme a podporovali efektívnu komunikáciu. Snažili sme sa viesť
ich k používaniu jazyka postupným prispôsobovaním sa sociálnym situáciám a vzťahom. Počas
celého dňa sme deťom poskytovali bohaté jazykové skúsenosti, aby ich explicitne (v podobe
znalostí) poznávali, vytvárali sme im podmienky na získavanie pozitívnych postojov k jazyku,
hlavne zvládania gramaticky správneho vyjadrovania sa.
V rámci jednoduchých analyticko-syntetických činnosti so slovami deti slabikovali
svoje meno a slová s vytlieskaním a určovali počet slabík v slove, identifikovali začiatočnú
a poslednú hlásku a slová, ktoré znejú na začiatku slova podobne, rozpoznávali a tvorili rýmy.
Záujem detí o knihy sme podporovali pravidelným čítaním s porozumením, výstavou
obľúbených kníh, z ktorých sme deťom čítali, vytváraním leporel. Deti mali k dispozícii detskú
knižnicu, zúčastnili sa divadelného predstavenia Danka a Janka, reprodukovali básne,
dramatizovali rozprávky, hrali jednoduché roly. Vystupovanie detí na verejnosti bolo v tomto
školskom roku obmedzené, iba predškoláci mali rozlúčkové triedne besiedky pre rodičov na
konca školského roka.
Pri utváraní grafomotorických predpokladov písania sme sa sústredili na správny sed,
vzdialenosť očí od podložky, správny úchop ceruzky. Pri kreslení používali pravidelné,
kontinuálne pohyby, kreslili čiary a kruhy, vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky,
lomenú líniu, vlnovku, kreslili v rôznych východiskových pozíciách. Pri práci s mladšími
deťmi sme využívali omaľovanky, šablóny a pečiatky. Pri starších deťoch sme systematicky
zaraďovali grafomotorické cviky, prácu s pracovnými listami, činnosti v edukačných
programoch na interaktívnej tabuli. Predškoláci pracovali i s grafomotorickým zošitom formou
týždenných domácich úloh v spolupráci s rodičmi.
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 Vysoký počet detí s výraznými nedostatkami v reči, predovšetkým v oblasti výslovnosti
a zreteľnosti reči,
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, hlavne s výslovnosťou
hlások „r“, „l“,
o nesprávny úchop grafického materiálu,
o nesprávny sklon papiera,
o silný tlak na podložku.
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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, rozvoj
grafomotoriky a správne držanie tela pri sedavých činnostiach,
• pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou,
• apelovať na včasnú logopedickú intervenciu.
b) Matematika a práca s informáciami
Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť základy matematických a informatických
poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické
kompetencie.
Prostredníctvom aktivít zameraných na čísla a vzťahy sme deti podnecovali k chápaniu
postupnosti číselného radu, aby vedeli pokračovať vo vytvorenej postupnosti predmetov
líšiacich sa farbou alebo veľkosťou. Deti porovnávali dva objekty prikladaním, odhadom
a meraním, triedili objekty na základe určenej vlastnosti, vytvárali skupiny predmetov
s určeným počtom v obore do 10, počítali rôzne predmety, hračky, riady v kuchynke,
skladačky, kocky, rozdeľovali skupinu predmetov na dve/tri skupiny s rovnakým/rozdielnym
počtom, pridávali, odoberali. V skupinách určovali, kde je viac a kde menej objektov, logicky
uvažovali o množstve. Umiestňovali predmety do usporiadaného radu pomocou pokynov ako
prvý, posledný, pred, za..., rozlišovali a porovnávali predmety podľa výšky a porovnávaním,
meraním, odhadom. Hrali sa logické hry s pravidlami, hry zamerané na orientáciu v priestore,
rovine a rade (skrývanie predmetov v triede, v rovine – pracovné listy, manipulácia s digitálnou
hračkou Beebot, na interaktívnej tabuli – pexeso, puzzle, labyrinty, bludiská, tangramy,
prezentácie). Deti určovali polohu objektov použitím predložiek a prísloviek ako hore, dole,
pod, nad, v, na... Spoznávali základné plošné a priestorové geometrické tvary, z plastelíny
modelovali priestorové geometrické tvary kocku a guľu.
Deti sme podnecovali k samostatnému riešeniu a rozhodovaniu o správnosti riešení.
Využívaním stimulujúcich činností s dôrazom na rozvoj logického myslenia deti získavali
schopnosť logicky myslieť.
V rámci podoblasti „Práca s informáciami“ sme sa zamerali na aktivity a hry, pri
ktorých deti rozlišovali typy masmédií – televízia, rádio, časopisy, internet. Formou rozhovoru
a názornej ukážky sa deti dozvedeli o ich funkcii. Prezerali obrázky v časopisoch (Včielka,
Vrabček, Adamko...). Viedli sme rozhovory o sledovaní televízie doma, o vhodných
a nevhodných programoch pre deti a na čo nám TV slúži. Hravou formou sme deti uvádzali do
sveta digitálnych technológií – učili sa základom programovania, pracovať podľa návodu,
kreslili v grafických programoch, hrali sa s digitálnymi hrami – využívali sme didaktické
pomôcky Logico primo a Beebot, mikrofóny, elektronickú hru Školička, hovoriace štipce,
prácu s interaktívnou tabuľou, prácu s počítačom.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
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o Viacero detí má ešte problém s rozoznávaním farieb, tvarov a s počítaním, orientáciou
v čase a priestore,
o nestála pozornosť (nesústredenosť).
Najčastejšie nedostatky u starších detí (5-6-ročných):
o U niekoľkých detí pretrvávajú nedostatky pri poznávaní časových vzťahov včera –
zajtra, pri poznávaní a identifikovaní geometrických tvarov,
o zamieňanie pravej a ľavej strany,
o nesamostatnosť, nízka sebadôvera, závislosť na usmernení,
o 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
V environmentálnej oblasti získali deti elementárne poznatky o okolitom svete a dianí
v ňom, o vplyve človeka na životné prostredie. Snažili sme sa umožniť im priamy kontakt s
prírodou na vychádzkach, školskom dvore a turistických vychádzkach, spojený s aktívnym
pohybom a hrou. Deti pozorovali a skúmali svet živočíchov, rastlín, ľudí, ale i neživú prírodu.
Viedli sme ich k ochrane prírody a prírodného prostredia. Stimulovali sme ich hrami, využívali
sme priame pozorovanie, manipuláciu s predmetmi, experimentovanie, zmyslové hry,
námetové hry, prácu s knihami, s obrazovým materiálom, vychádzky do okolia, sledovanie
príbehov, rozprávok. Pri práci s pôdou, sadením semienok, rastlín a priamym pozorovaním deti
spoznali základy starostlivosti o rastliny. Deti si vysádzali vlastné bylinky, v praktických
činnostiach (sadenie cibuliek, polievanie, starostlivosť o mini záhradku, čistenie pocitového
chodníka) deti získavali nové zručnosti a návyky. V rôznych ročných obdobiach rozlišovali
a poznávali stromy, kríky, kvety, ktoré mali možnosť bezprostredne pozorovať vo svojom
najbližšom okolí. Pri pobyte vonku a v zimnom období pri dokrmovaní vtáčikov mali deti
možnosť pozorovať rôzne druhy vtákov žijúcich v blízkom okolí. Na jar si všímali zmeny
v prírode, na stromoch, na lúke a v záhradách. Ku koncu školského roka sa deti zúčastnili
viacerých turistických vychádzok s branno-turistickými prvkami, ale i environmentálnym
dôrazom. Deti do prírodného prostredia vysadili bahniatka, lupami pozorovali mravce, lienku,
počúvali bzukot včiel, pozorovali svet prírody v reálnom prostredí. Vytvorili si i vlastnú
fotodokumentáciu na tablete.
Prostredníctvom hier, aktivít, riekaniek s pohybom deti spoznávali ľudské telo,
pomenovávali jeho jednotlivé časti, jeho funkcie. Deti sa hravou formou oboznámili
s prevenciou zubného kazu a správnym čistením zubov. Využili sme i odborné video Mira
Jaroša – Zúbky, rozprávkové DVD Doktor Králiček, Veverička, O šušlavom vlkovi, deti
navštívili aj zubnú ambulanciu. Deti sme viedli k prevencii pred vážnym ochorením (hrozba
nakazenia Covid-19) dôsledným dodržiavaním hygienických opatrení.
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Neživú prírodu deti spoznávali prostredníctvom priameho pozorovania (vodné toky
v blízkom okolí), experimentovania (pokusy s vodou, vzduchom, svetlom), náučných video
príbehov, obrazového materiálu a piesní. Pri téme Vesmír deti získali elementárne poznatky o
našej planéte i niektorých iných planétach našej slnečnej sústavy.
Keďže plánované akcie organizované v spolupráci s CVČ a Lesoturom nebolo možné
uskutočniť, Deň Zeme sme si pripomenuli environmentálnymi hrami v prírode, Deň lesov
akciou „Malí ochranári“. Deti si spravili „vlastný“ Deň vody, kedy pozorovali vodu v okolí,
potok, experimentovali s vodou.
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 dosahovaní výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sme
deti viedli k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových,
priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Dôraz sme kládli na prosociálne
aktivity, ktoré rozvíjali kamarátske vzťahy a viedli k dobrému spolunažívaniu. Na
vytváranie primeraného spôsobu správania, konania, začleňovania sa do kolektívu sme
využívali vytvorené pravidlá umiestnené na viditeľnom mieste vo forme piktogramov v triede
a triedne rituály. V rannom kruhu deti mali možnosť vyjadrovať sa pred skupinou ostatných
detí o svojich pocitoch, zážitkoch, aktuálnej nálade a učili sa počúvať ostatných. Témami boli
zážitky z domu, z návštevy, z výletu, zo stretnutia kamaráta na ihrisku... Deti sa učili správať
sa k sebe ohľaduplne, kamarátsky, používať „čarovné slovíčka“ – prosím, nech sa páči, prepáč,
ďakujem, orientovať sa v čase (režim dňa, dni v týždni a ročné obdobia).
V dopravnej výchove sme deti pripravovali na zodpovedný pohyb v cestnej premávke
z pohľadu chodcov a cyklistov. Prostredníctvom vychádzok, obrázkového materiálu,
pozorovaním, hier na IT, využitím reflexných viest a terčíka sme deti viedli k bezpečnému
prechádzaniu cez cestu so sprievodom dospelej osoby, k správnemu spôsobu chodenia po
chodníku, poznávali sme dopravné značky. Absolvovali vzdelávaciu vychádzku na železničnú
stanicu.
Na turistických vychádzkach deti prirodzene spoznávali členitosť a rôznorodosť krajiny,
ktorá nás obklopuje. Oboznámili sa s vianočnými, fašiangovými a veľkonočnými tradíciami,
na exkurzii v Gazdovskom dvore na Turej Lúke spoznali tradíciu varenia slivkového
lekváru. Ostatné naplánované exkurzie nebolo možné uskutočniť.
Deti sa oboznámili so základnými symbolmi SR a nášho mesta, ktoré vyhľadávali pri
pobyte vonku. V rannom kruhu rozprávali, že počuli v televízii hymnu SR a videli našu zástavu
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pri rôznych športových podujatiach, čím si vytvárali pozitívny emocionálny postoj ku krajine,
v ktorej žijú.
S históriou okolia sme ich oboznamovali rozprávaním príbehov prispôsobených ich
veku. Deti sme zoznamovali s médiami, diskutovali sme, ako vnímajú hlavných hrdinov a iné
postavy. Prostredníctvom rozprávok s hlbokým prosociálnym potenciálom sme deti viedli
k rozlišovaniu dobra a zla v skutočnej realite.
Nedostatky:
Najčastejšie nedostatky u mladších detí:
o Súvisia predovšetkým s emocionálnou a sociálnosťou nezrelosťou – plačlivosť,
tvrdohlavosť, odmietanie činnosti, presadzovanie svojich záujmov, problém zvládnuť
neúspech,
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 (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,
• potláčať a eliminovať prejavy agresivity,
• posilňovať citovú stabilitu, a tak utvárať psychickú odolnosť voči stresu,
• prostredníctvom esteticko-výchovných činnosti vytvárať v triede atmosféru harmónie,
pohody a pokoja,
• využívať schopnosť empatie využívaním prosociálnych hier,
• pri odstraňovaní negatívnych prejavov hľadať možnosti čo najužšej spolupráce
s rodinou.
e) Človek a svet práce
V rámci tejto vzdelávacej oblasti sme sa zamerali na rozvoj praktických zručností, ktoré
súvisia nielen s prácou v zmysle profesie či povolania, ale s akoukoľvek fyzickou aktivitou,
ktorá je zameraná na vykonávanie bežných činností v domácnosti, na dvore, v záhrade. Okrem
vytvárania elementárnych zručností sme sa zamerali na rozvoj myslenia, vďaka ktorému sa
práca s materiálmi a nástrojmi stáva efektívnejšia, s dôrazom na ekologickú a ekonomickú
stránku práce.
Utvárali a rozvíjali sme základné zručnosti dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a
zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Poskytovali sme im rôzne druhy
materiálov, s ktorými manipulovali a rozlišovali ich, spoznávali ich vlastnosti (mäkkosť,
ohybnosť, ostrosť, vzhľad, z čoho sú vyrobené – ako sa jednotlivé materiály správajú v určitých
podmienkach – napr. experimenty s magnetom, krčením papiera, rozpustnosťou vo vode).
Viedli sme ich k pozitívnemu vzťahu k práci, k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných
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úloh (lepením, konštruovaním a manipuláciou so skladačkami podľa predlohy i fantázie), k
dokončeniu začatej práce. Učili sa pracovať s materiálom tak, aby vznikol čo najmenší odpad,
a šetrne zaobchádzať s nástrojmi a náradím.
Jemnú motoriku detí sme rozvíjali manipuláciou s drobným materiálom – navliekanie
korálok, vkladačky, mozaika, hríbiky, skladanie papiera, vytvárali sme základy zručností pri
používaní rôznych elektronických zariadení: práca s interaktívnou tabuľou, včielkou Beebot,
elektronické hry.
Deti vyrábali výrobky a darčeky k rôznym príležitostiam (na jeseň výrobky z prírodnín,
v predvianočnom období piekli medovníky, vyrábali vianočné ozdoby, ikebany, zdobili
vianočný stromček). Vyrobili si vtáčie búdky, dopravné prostriedky, fašiangové masky,
darčeky pre mamičku, pre kamarátov, maľovali kraslice. Zdokonaľovali sa aj v technike
strihania. Pri hrách denne využívali konštrukčné prvky, skladačky a stavebnice podporujúce
rozvoj fantázie a tvorivosti.
Pri práci v školskej záhrade pracovali s rôznym náradím. Využívali sme i zážitkové
učenie v prírode, kde sa deti zoznamovali s rôznym prírodným materiálom. V rámci
environmentálnej výchovy deti triedili, separovali, učili sa recyklovať.
Spoznávali prácu hasičov, lekárov, záchranárov, policajtov, predavačov, kuchárov,
upratovačiek, školníka, predovšetkým prostredníctvom prezentácií na IT.
V rámci exkurzie na Gazdovskom dvore sa zoznámili s varením slivkového lekváru.
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.
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f) Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Naším cieľom v oblasti hudobnej výchovy bolo rozvíjať základné hudobné schopnosti
a hudobné prejavy detí, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie prijímanie, chápanie či
predvádzanie hudby vo všetkých podobách. Prostredníctvom vhodných hudobných podnetov
sme zároveň vytvárali základy vzťahu k národným kultúrnym hodnotám.
Hudobné činnosti boli zaraďované v rôznych aktivitách počas celého dňa.
Deti spievali rôzne piesne (ľudové, umelé, detské), rytmizovali slová, riekanky, vyčítanky
a krátke básničky, spev piesní sprevádzali hrou na telo, rady používali rytmické nástroje
z Orffovho inštrumentára. V hudobno-pohybových činnostiach sa aktívne zapájali do spevu
a pohybom prirodzene vyjadrovali rytmus a charakter piesní a skladieb. Tvorili aj jednoduché
dramatizácie rozprávok (Červená Čiapočka, Pampúšik, Kozliatka a vlk...).
Zážitky z počúvanej hudby deti vyjadrovali verbálne, pohybom, identifikovali zdroj zvuku,
smer, základné klasické hudobné nástroje, pomenúvali tempo, dynamiku, kedy nastala zmena.
Využívali sme vzdelávacie videá, Proxíka, zvukové pexesá na IT v detskom programe, detské
hudobné skladby, piesne zo života zvierat, dopravy, prezentácie s hudobnými i nehudobnými
zvukmi a tónmi.
Výtvarná výchova
Cieľom výtvarnej výchovy bolo prostredníctvom hrových výtvarných činností
s rôznymi materiálmi a nástrojmi rozvíjať fantáziu a tvorivosť detí, ich schopnosť vyjadriť
svoje predstavy obrazom alebo plasticky.
Deti vyhľadávali tvar a jeho časť, dopĺňali ho (dokresľovaním, domaľovaním,
skladaním). Priestorovú predstavivosť a manuálne zručnosti detí sme rozvíjali modelovaním
tvarov, predmetov, postavičiek, geometrických útvarov z plastelíny a vytváraním priestorových
útvarov zo stavebníc, papiera, krabičiek. Deti experimentovali s farbami, farebnými škvrnami,
miešaním farieb, výtvarnými nástrojmi, farebnými papiermi, štruktúrovaným povrchom tak,
aby výtvarná činnosť bola pre ne hrou. Priestor sme ponechávali kreativite detí, nápaditosti.
Viedli sme ich k vytrvalosti, sústredenosti, zodpovednosti a samostatnému prejavu. Využívali
sme rôzne výtvarné techniky a vytvárali kompozičné celky.
Pracovali sme s nadanými deťmi, niektoré práce boli zaslané do výtvarných súťaží
(Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč). „Diela“ detí boli počas celého roka prezentované
v priestoroch tried a šatní.
Nedostatky:
o Kričanie pri speve,
o nedbalá a príliš rýchla práca,
o zanedbávanie detailu pri kresbe ľudskej postavy aj všeobecne.
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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 osvojovanie nových
pohybových zručností, rozvoj pohybových schopností, upevňovanie zdravia a podporu
každodenného pohybového režimu pestrou a príťažlivou formou, ako i vytváranie príležitostí
na osvojovanie si poznatkov týkajúcich sa zdravia. Deti sme prirodzene motivovali
k pohybovej aktivite bez pocitu únavy a vyčerpania.
Veľkú pozornosť sme venovali základným sebaobslužným činnostiam, osvojovaniu a
dodržiavaniu základných hygienických návykov a správnej kultúry stolovania. Deťom sme
poskytli dostatočný priestor pri obliekaní, obúvaní, zapínaní/rozopínaní gombíkov, viazaní
šnúrok... Staršie deti používali kompletný príbor, učili sa správne používať vidličku a nôž.
Pohybové schopnosti detí sme rozvíjali v hudobno-pohybových hrách, motivovaných
cvičeniach, v kondičných, koordinačných, relaxačných a uvoľňovacích cvičeniach a v rámci
pobytu vonku. Dbali sme na správne držanie tela, používanie správnej terminológie,
dodržiavanie dohodnutých pravidiel v pohybových a hudobno-pohybových hrách a pravidiel
fair play.
Na plnenie cieľov sme využívali priestory tried, školský dvor i mestské ihriská.
Deti sa aktívne zúčastnili športových aktivít organizovaných materskou školou – „Európsky
týždeň športu“, „Škôlkarska olympiáda“, „Veveričkino tajomstvo“, „Indiánsky deň“.
Sezónne aktivity – jesenná a jarná predplavecká príprava a kurz ľadového korčuľovania sa
nerealizovali z dôvodu pandemických obmedzení.
V rámci jednotlivých tried sa uskutočnili turistické vychádzky so športovým a
environmentálnym zameraním na štadión, na Drahy, na Dubník, jesenné pohybové hry v
prírode, cvičenia so Zajkom Hrajkom a Fíhou Tralala s CD a DVD..., Deň jablka s padákom
a hrami. Počas celého roka sme v spolupráci s rodinou deťom ponúkali zdravý tanierik s
ovocím a zeleninou, zdravé narodeninové a meninové vitamínové pohostenia, v rámci pitného
režimu sme deti viedli k preferovaniu vody, príp. nesladeného čaju.
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.
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Pri pohybových cvičeniach sa nedostatky vyskytujú skôr pri špecifických cvikoch, ako je
napríklad kotúľ vpred a hod horným oblúkom.
Opatrenia:
• Využívať na pohyb a pri cvičení rôznorodé náčinie, náradie i pomôcky,
• pravidelne organizovať vychádzky do prírody a turistické vychádzky,
• pri individuálnom prístupe sa zamerať na rozvoj hrubej a jemnej motoriky,
• pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou.
10.2 Oblasť materiálno-technického zabezpečenia
Pozitívne stránky:
- Zrekonštruované budovy,
- revitalizované školské areály poskytujúce deťom dostatok možností na aktívny pohyb,
- estetické a moderné zariadenie tried nábytkom a hračkami,
- vybavenosť IKT a didaktickou technikou,
- dostatok výtvarného a pracovného materiálu pre deti,
- sústavné dopĺňanie vybavenia kabinetov a žiackej knižnice,
- prístup na internet pre zamestnancov,
- komunitné políčka v MŠ Hurbanova 142/46 a MŠ Komenského 320/1,
- dobrá spolupráca s rodičovským združením, významná finančná podpora pri
skvalitňovaní materiálneho vybavenia materskej školy.
Nedostatky:
- prestarnuté a nespoľahlivé vybavenie školskej jedálne,
- nevyhovujúci stav sociálnych zariadení pre deti v 3. a 4. triede MŠ Hurbanova 142/46,
- zlý stav asfaltových ihrísk a oplotenia areálov v MŠ Hurbanova 153/62 a MŠ
Hurbanova 142/46,
- nedostatočné množstvo učebných pomôcok, didaktického materiálu a odbornej
literatúry vzhľadom na vysoký počet tried,
- stravovanie v MŠ Komenského naviazané na ŠJ základnej školy – poskytovateľa stravy,
z čoho vyplýva nemožnosť využitia budovy v čase školských prázdnin a prerušenia
prevádzky v ZŠ,
- prevádzka MŠ v troch budovách a s tým súvisiace navýšenie nákladov.
10.3 Oblasť personálneho zabezpečenia
Pozitívne stránky:
- Dobrá klíma školy, demokratický štýl riadenia, ochota zamestnancov vykonávať
pracovné činnosti podľa aktuálnych potrieb v záujme čo najlepšieho fungovania školy,
- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov, vysoké pracovné nasadenie
a kvalita práce,
- ŠkVP vypracovaný s ohľadom na podmienky a možnosti materskej školy, výchovnovzdelávacia činnosť plánovaná s ohľadom na potreby a záujmy detí, s dôrazom na
projektové a zážitkové učenie,
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- dobrá spolupráca s rodinou,
- spolupráca materskej školy s organizáciami mesta (Lesotur, ZŠ, CVČ, ZUŠ,...),
- dodržiavanie metodických pokynov a legislatívy.
Nedostatky:
- Starnúci pedagogický kolektív,
- nízky počet pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou potrebných pre adaptačné
vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov.
11. Ciele na nasledujúce obdobie
1. Zvyšovať efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
- Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí,
- využívať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie detí s dôrazom na
stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia,
- hru využívať ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa,
získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu,
sebaregulácii, sebareflexii,
- vytvárať priaznivú klímu školy a formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy medzi
pedagogickými zamestnancami a deťmi,
- pravidelne vykonávať autoevalváciu, ale aj externú evalváciu so zámerom zlepšenia
procesov riadenia a zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania,
- účinne podporovať dieťa v jeho pokroku.
2. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich
pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole.
- Zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy (spolupráca s rodičmi),
- adaptovať ciele a obsah vzdelávania na základe potrieb detí a v súlade s princípom
vyrovnávania šancí pri vstupe na primárny stupeň vzdelávania,
- individuálne pristupovať k deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ,
- využívať dostupnú literatúru, edukačné a digitálne pomôcky, vzdelávacie programy
dostupné v MŠ,
- spolupracovať s rodičmi, odborníkmi, základnou školou.
3. V plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ.
- Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia:
a) Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči
znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy,
b) pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok
vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné
odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov,
c) vytvárať rovný prístup k vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
a marginalizovaných skupín,
d) vytvoriť podmienky na prijímanie detí so zdravotným znevýhodnením,
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e) deťom so zdravotným znevýhodnením zabezpečiť dostatok primeraných aktivít,
špecifických foriem denných činností, ktoré sú zamerané najmä na zmiernenie
nepriaznivých dôsledkov ich zdravotných znevýhodnení,
f) podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím,
podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným
postihnutím, ako aj ich prínosu pre spoločnosť,
g) 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, vysvetliť deťom, čo znamená diskriminácia, rasizmus,
podporovať účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na
demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických a
multikultúrnych kompetencií učiteľov,
veku adekvátnou formou oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v
zmysle Dohovoru o právach dieťaťa prostredníctvom výstižných pravidiel správania sa v
materskej škole vyjadrených v piktogramoch,
prehlbovať a upevňovať u detí chápanie rozličných kategórií ľudských práv,
vytvárať hodnotovo orientované prostredie školy, v ktorom prevládajú pozitívne
interpersonálne vzťahy bez segregačných prejavov.
Prevencia sociálno-patologických javov:
a) Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní detí a príznaky šikanovania
využívaním rôznorodých diagnostických nástrojov,
b) odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať
účinné prostriedky na ich elimináciu,
c) informovať bezodkladne zákonných zástupcov dieťaťa o výskyte problémového javu v
správaní dieťaťa, poskytnúť im kontakt na regionálne CPPPaP za účelom zabezpečenia
psychologickej podpory pre deti a ich rodiny a odborného poradenstva pre
pedagogických zamestnancov školy,
d) zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách zneužívania a
vykorisťovania detí, ako aj o rizikách obchodovania s deťmi,
e) podporovať informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú
pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu
„konať v najlepšom záujme dieťaťa“.

4. Formovať pozitívny vzťah k pohybu, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí.
- Pri zostavovaní pravidelných zdravotných cvičení rešpektovať pedagogické zásady s
dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti, využívať vhodnú motiváciu a stimuláciu,
rešpektovať individuálne schopnosti a potreby detí,
- efektívne využívať možnosti školských areálov, ako aj iných priestorov v blízkosti MŠ na
pohybové aktivity,
- rozvíjať športovo nadané deti a venovať pozornosť deťom s oslabeným zdravím,
- realizovať spoločné cvičenie detí a ich rodinných príslušníkov,
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organizovať regionálnu športovú olympiádu materských škôl,
realizovať predplaveckú prípravu 5-6-ročných detí,
realizovať kurz ľadového korčuľovania pre 5-6-ročné deti,
pravidelne uskutočňovať turistické vychádzky do blízkeho prírodného okolia,
aktívne sa zapojiť do Európskeho týždňa športu.

5. Venovať pozornosť výchove k zdraviu.
- Vytvárať povedomie o zdravom a nezdravom životnom štýle,
- zapájať deti do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému
štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia,
- realizovať projekty „Školské ovocie“ a „Školské mlieko“,
- prehlbovať poznatky z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,
- podporovať osvojovanie základných hygienických návykov a návykov dentálnej hygieny,
- v spolupráci s kuchyňou pripraviť ochutnávku zdravých nátierok pre rodičov,
- pripravovať tematické týždne (Svetový deň výživy, Svetový deň zdravia, Svetový deň
mlieka, Filip v krajine zdravia),
- venovať sa problematike drogových závislostí (alkoholizmus, fajčenie),
- podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo
udržateľného správania,
- rozprávať sa s rodičmi detí o tom, ako trávia voľný čas a o dôležitosti zabezpečiť pre dieťa
podmienky pre zmysluplné využitie voľného času podľa jeho preferencií.
6. Rozvíjať gramotnosť detí v jednotlivých oblastiach (predčitateľská, prírodovedná,
matematická, mediálna, finančnú a gramotnosť v oblasti IKT).
- Uplatňovať špecifické formy a metódy, 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,
- vytvárať priaznivé podmienky na implementáciu inovačných pedagogických metód s
využitím digitálnych učebných zdrojov a digitálnych nástrojov, ak je to vzhľadom na
aktuálny obsah vzdelávania vhodné,
- vytvárať príležitosti pre pedagogických zamestnancov, aby digitálne zručnosti mohli
rozvíjať prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
- venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a učiteľov,
vrátane kybernetickej bezpečnosti,
- podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí materských škôl ako prípravu detí na
čítanie v prvom ročníku základnej školy uplatňovaním špecifických metód, podnetným
literárnym prostredím, napomáhaním aktívnemu počúvaniu detí a ich komunikovaniu
s porozumením,
- 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,
- sledovanie televízie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným
rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku,
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podporovať spoluprácu s organizáciami, ktoré ponúkajú vzdelávacie programy s cieľom
rozvíjať mediálnu výchovu a kritické myslenie aj u deti a žiakov s nedostatkom príležitostí
(Metodická príručka Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej
gramotnosti: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zsgym/materskaskola/medialna-vychova-materskych-skolach.pdf),
aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí – program Aflatoun:
http://osf.sk/socialno-financnevzdelavanie-aflatoun/,
využívať možnosti vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ v oblasti rozvoja
sociálnej a finančnej gramotnosti a jej prepájania s udržateľným rozvojom.

7. Vo výchovno-vzdelávacom procese venovať pozornosť globálnemu vzdelávaniu.
- Realizovať vzdelávanie takým spôsobom, aby deti vedeli a chceli byť aktívne pri vytváraní
spravodlivejšieho sveta, v súlade s napĺňaním cieľov trvalo udržateľného rozvoja v zmysle
OSN Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj,
- zvyšovať povedomie detí a o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si
sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.
8. 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.
-

-

-

Využívať aktivizujúce a zážitkové vyučovacie metódy realizáciou projektov a akcií s
environmentálnym zameraním – spolupráca s Lesoturom a CVČ (Deň Zeme, Deň vody,
Lesná pedagogika a pod.),
podnecovať záujem detí o environmentálne témy a rozvíjať ich zručnosti nevyhnutné pre
udržateľný rozvoj (napr.: predvídavosť, strategické myslenie, kritické myslenie, riešenie
problémov),
podporovať vzdelávanie učiteľov v téme environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

ZÁVER
Činnosť materskej školy v školskom roku 2020/2021 výrazne poznačila pandémia
COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia a obmedzenia. Zvládnuť chaoticky sa meniace
podmienky a nariadenia ministerstva školstva vyžadovalo nemalé úsilie všetkých zúčastnených
strán.
Chcela by som poďakovať zamestnancom materskej školy za zodpovedný postoj
v záujme kvalitného fungovania školy v týchto sťažených podmienkach, ochotu a flexibilitu pri
zabezpečovaní aktuálne potrebných činností, ako i osobnú disciplínu zameranú na prevenciu
vzniku a šírenia nákazy COVID-19 v materskej škole.
Ďakujem aj rodičom za veľkú trpezlivosť a pochopenie pri obmedzovaní dochádzky
mnohým deťom, karanténnych zatváraniach tried či celej materskej školy a predkladaní
rôznych vyhlásení a potvrdení. Vážime si, že ani v týchto nepríjemných časoch nestratili
záujem o činnosť materskej školy, podporovali nás finančnými prostriedkami z rozpočtu
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rodičovského združenia na nákup hračiek, kníh a ďalšieho didaktického materiálu i osobnými
sponzorskými darmi.
Poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi za materiálnu pomoc pri zabezpečovaní prevencie
zamestnancov vo forme rúšok, respirátorov a vitamínov. Ceníme si aj snahu o udržanie
otvorenej prevádzky v priebehu celého školského roka, záujem o aktuálne problémy a podporu
a spoluprácu pri ich riešení.

V Starej Turej 19.8.2021

Mgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
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