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1 Základné identifikačné údaje o škole 

 Názov školy:                                                    Materská škola                                                                                                                                                                                                   

                                                                                

  Adresa školy:                                                                                                                                                                                       P. Jilemnického 748/36                                        

922 07 Veľké Kostoľany                                                                    

 Telefónne čísla školy: 033/7781131                                                      

0911/975500 

Internetová a elektronická adresa 

školy: 

www.skolka.edupage.org                    

www.msvkostolany@centrum.sk  

                                                             

Údaje o zriaďovateľovi: 

Obecný úrad                                                                               

M. R. Štefánika 800/1                                                                 

922 07 Veľké Kostoľany                                    

velkekostolany@velkekostolany.sk                                   

www.velkekostolany.sk          

Vedúci zamestnanci školy: Jarmila Strečanská – zastupujúca riaditeľka MŠ    

Bc. Monika Majerníková – poverená zástupkyňa 

riaditeľky  MŠ                                             

Monika Mikušová – vedúca školskej jedálne 

 Údaje o Rade školy:                                                               Rada školy má 9 členov                                                                                                        

Údaje o Pedagogickej rade:                                                      Pedagogická rada má 8 členov                                                                            

Údaje o Metodickom združení:  Metodické združenia má 8 členov                                                                                    

Prerokované na Pedagogickej rade: 25. 08. 2016 

Prerokované v Rade školy: 14. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolka.edupage.org/
http://www.msvkostolany@centrum.sk/
mailto:velkekostolany@velkekostolany.sk
http://www.velkekostolany.sk/
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2. Údaje o rade školy, rodičovskom združení a metodickom združení 

Zloženie Rady školy: 

 Mgr. Elena Malovcová                                                                                Zástupca pedagogických 

zamestnancov                                                                    

  Bc. Hedviga Prievozníková                                                                                     Zástupca pedagogických 

zamestnancov                                                                                                                                          

 Monika Mikušová   Zástupca nepedagogických 

zamestnancov                                                                        

 Ivana Janechová                                                                                  Zástupca rodičov                                                                          

 Anna Cisárová                                                                          Zástupca rodičov                                                                            

 Ing. Jana Grimeková                                                                               Zástupca rodičov                                                                  

Mgr. Katarína Lenghartová ,PhD.                                                                                                                           Zástupca rodičov                                                                      

 Jozef Orihel                                                                                                                                           Delegovaný zástupca zriaďovateľa 

  Miroslav Maco                                                                        Delegovaný zástupca zriaďovateľa                                                              

 

 

     Rada  školy pri Materskej škole bola ustanovená  v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Počas školského roka zasadala 3 krát spoločne . Prizvaným a 

zúčastneným hosťom bola na 1. stretnutí aj zastupujúca riaditeľka MŠ. Na svojich 

zasadnutiach riešila aktuálne problémy.  

 

 

Zloženie výboru rodičovského združenia:  

 
Barbora Janecová predseda 
Marcela Košťálová hospodár 

Eva Današová člen 

Dana Halašková člen 

Mgr. Gabriela Harajková člen 

Dagmara Kimerling člen 

Lucia Kostolanská člen 

Mgr. Katarína Lenghartová člen 

Simona Mikulová člen 
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     Rodičovské združenie pri Materskej škole Veľké Kostoľany pôsobí pri škole ako 

občianske združenie  - samostatný právny subjekt, ktorý zastrešuje Slovenská rada 

rodičovských združení. Jeho členmi sú všetky rodiny  navštevujúce našu MŠ  v príslušnom 

školskom roku. Členmi výboru RZ zastupujúcich požiadavky rodičov  sú spravidla  dvaja 

rodičia za každú triedu MŠ. Cieľom je spolupráca s MŠ, hájenie záujmov a práv detí 

a rodičov, podieľať sa na organizovaní mimoškolských aktivít . 

Na začiatku šk.roka na plenárnej schôdzi RZ odsúhlasili príspevok celý šk. rok v sume 20,-€ 

na dieťa. Finančné prostriedky z príspevku sa využívajú v súlade so štatútom RZ, na 

zabezpečenie didaktických pomôcok, výtvarného materiálu, hračiek, odmien pre deti pri 

rôznych aktivitách, Mikulášsky balíček, divadielka, koncoročný výlet. Výbor informuje 

rodičov o činnosti a hospodárení prostredníctvom našej webovej stránky. Pravidelne sa 

stretáva pred organizovaním spoločných akcií s MŠ a podľa potreby MŠ.  

 

 

Činnosť metodického združenia: 

 
     Metodické združenie je združenie pedagógov, ktorého postavenie určuje zákon NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o 

materskej škole s jasne vymedzenými kompetenciami, ako poradný a iniciatívny orgán, ktorý 

sa zaoberal pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. 

Vedúcou MZ bola poverená Mgr. Elena Vanková .Členmi MZ boli všetky pedagogické 

zamestnankyne. V priebehu roka  sa zasadnutie MZ konalo   6  krát.  Zo zasadnutí sa viedli 

záznamy a činnosť bola kontrolovaná riaditeľkou školy, ktorá bola prizývaná na jednotlivé 

stretnutia a zároveň sa aktívne podieľala pri plnení konkrétnych úloh. 

 

Činnosť MZ sa opierala o celoročný plán, bola zameraná na odborno – metodickú pomoc 

s priestorom na výmenu pedagogických skúseností, tvorivosti a tímové riešenie 

pedagogických problémov. V priebehu celého šk. roka sme sa pripravovali na tvorbu nového 

ŠkVP, ktorý je záväzným dokumentom a podľa ktorého prebieha plánovaný výchovno – 

vzdelávací proces v našej MŠ od 2. septembra 2016. Tento dokument sme vypracovávali 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

ktorý bol schválený 6. júla 2016 Miniserstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod 

číslom 2016-17780/27322:1-10A0. 
 

Odporúčania:  

 

- priebežne študovať metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP, 

-  študovať odbornú literatúru a  časopisy, 

- využívať pri týždennom plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti metodické   

  publikácie KAFOMET, DIEŤA A SVET, odbornú literatúru a spomínané metodiky 

- plánovať primerané množstvo cieľov, aby nedošlo k preťažovaniu detí, 

- plánovať primerane všetky oblasti, vychádzať z interného dokumentu ŠkVP , ŠVP „ Príroda  

  deťom – deti prírode“ a interného environmentálneho projektu „Priatelia Zeme“ 

- pri plánovaní vychádzať z pedagogickej diagnostiky a prihliadať na vekové 

  osobitosti detí, 

- individuálne pristupovať a plánovať ciele a úlohy pre deti s OŠD 
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- zúčastňovať sa vzdelávania a školení  zvyšujúcich  odbornosť, podľa ponuky a záujmu   

  www.mpc-edu.sk, www.minedu.sk  , ale aj iných akreditovaných inštitúcií v súlade s        

  potrebami a profiláciou školy, 

 - zaraďovať inovatívne metódy a formy do svojej práce, aby zvýšila úroveň VVČ , 

 - vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania  pedagogických zamestnancov. 

 

 

Plán osobného rozvoja 
 

      Učiteľky si  naplánovali úlohy a ciele, ktoré priebežne plnili a na záver zhodnotili.  

 

Odporúčania:  

- priebežne študovať novú odbornú literatúru,  

- poznatky získané na kontinuálnom vzdelávaní  integrovať do praxe,  

- naďalej získavať nové poznatky sebavzdelávaním a účasťou na odborných seminároch a    

  konferenciách. 

 

 

 

3 Údaje o počte detí, zadelenie do tried 

 

 
     V školskom roku 2015/2016 bolo na predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a 

vzdelávaním v našej materskej škole  evidovaných 95 detí, z toho 36 deti bolo predškolského 

veku, z toho 5 detí s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Jednému dieťaťu bolo 

vydané rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v súlade so 

Školským poriadkom z dôvodu neplatenia stravy. 

Do materskej školy sú prijímané deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. V šk.roku 

2015/2016 sa konal zápis do MŠ v mesiaci máj, vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky MŠVVaŠ SR odporučilo, aby materské školy v 

oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do MŠ  pre nasledujúci školský rok 

uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája. V čase zápisu bolo prijatých 31 žiadostí.  

Do MŠ sme prijímali deti od 2,5 do 6 rokov, prednostne sme prijímali deti predškolského 

veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Zastupujúca riaditeľka  MŠ vydala 

29 kladných rozhodnutí  o prijatí do materskej školy a 2 rozhodnutia boli vydané záporné 

rozhodnutia . Záporné rozhodnutia boli zdôvodnené v obidvoch  prípadoch tým, že deti 

nespĺňali jedno z kritérií prijímania detí do MŠ a to, že ich vek bol nízky.  

Materská škola prevádzkovala 4 triedy so vzdelávacím jazykom slovenským a s celodennou 

výchovou a vzdelávaním, vytvárala vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez 

rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektujúc ľudské práva a práva 

dieťaťa. 
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Trieda Veková skupina Počet detí Triedna 

učiteľka 

Učiteľka 

LIENKY 3 – ročné 23 Jarmila 

Stachová 

Bc. Hedviga 

Prievozníková 

VEVERIČKY 4 – 5 ročné 23 Bc. Monika 

Majerníková 

Daniela 

Dobrovodská 

ŽABKY 5 - 6 ročné 25 Mgr. Elena 

Malovcová 

Zuzana 

Komadelová 

SOVIČKY 5 - 6 ročné 24 Mgr. Elena 

Vanková 

Jarmila 

Strečanská 

 

      

 

 

 4 Údaje o počte zamestnancov školy 
 

 

Počet pedagogických zamestnancov - 8 

 

     Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie a sú plne 

kvalifikovaní. Dve učiteľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a dve učiteľky 

majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Zastupujúca riaditeľka vykonala 1. 

atestáciu. 

 

 

Počet nepedagogických zamestnancov:  

-  2 upratovačky  

-  1 hospodárka (k 30.04.2016 došlo k ukončeniu pracovného pomeru dohodou s hospodárkou 

Renátou Slobodovou a prijali sme Mgr. Martinu Podolanovú) . 

-  1 kurič/záhradník 

 

Počet zamestnancov školskej jedálne: 

  -    1 vedúca ŠJ 

  -    1 hlavná kuchárka   

  -    1 pomocná kuchárka 

 

Počet zamestnancov školy k 30.08.2016: 

 – 15 
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Personálne zabezpečenie šk.roka 2015/2016: 

 

Por.č. Meno a priezvisko, titul Pracovné zaradenie Poznámka 

1. Jarmila Strečanská zastupujúca riaditeľka Od I./2015 poverená 

zriaďovateľom 

2. Monika Majerníková, Bc. poverená zástupkyňa 

riaditeľky 

 

3. Daniela Dobrovodská učiteľka Pracovný pomer od 

1.09.2015 

4. Zuzana Komadelová učiteľka Pracovný pomer od 

1.09.2015 

5. Elena Malovcová, Mgr. učiteľka  

6. Hedviga Prievozníková, Bc. učiteľka  

7. Jarmila Stachová učiteľka  

8. Elena Vanková, Mgr. učiteľka, vedúca MZ  

10. Renáta Slobodová hospodárka ½ úväzok pracovný 

pomer do 30.04.2016 

11. Podolanová Martina, Mgr. hospodárka/ekonómka ½ úväzok pracovný 

pomer od 01.05.2016 

12. Monika Mikušová vedúca ŠJ ½ úväzok 

13. Ľubica Vnuková hlavná kuchárka  

14. Mária Durdyová pomocná kuchárka  

15. Eva Bokorová upratovačka  

16. Viktor Bokor, Mgr. kurič/záhradník ½ úväzok 

 
 

 

 

5 Údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

 

     V školskom roku 2015/2016 mala materská škola vypracovaný Plán kontinuálneho 

a ďalšieho vzdelávania. Plán reagoval na súčasný stav v materskom školstve, ponuky 

vzdelávacích inštitúcii ako aj na celoživotné vzdelávanie. V tomto školskom roku prebiehala 

pilotná fáza zavádzania inovovaného ŠVP do praxe, z tohto dôvodu boli v absolvovaní 

vzdelávacích programov organizovaných MPC Trnava, uprednostnené školy, ktoré boli 

zapojené do pilotného programu. Pedagogickí zamestnanci sa teda v šk.roku 2015/2016 

nezapojili do žiadneho vzdelávacieho programu cez MPC, ani cez akreditované vzdelávacie 

agentúry. Zastupujúca riaditeľka Jarmila Strečanská vykonala v apríli 2016 1. atestačnú 

skúšku. Začínajúca učiteľka Daniela Dobrovodská absolvovala adaptačné vzdelávanie od 

septembra 2015 do mája 2016. 

 

Ďalšie formy vzdelávania: 

- školská legislatíva, zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov 

- semináre Národného ústavu celoživotného vzdelávania zamerané na pracovno-právnu   

  oblasť, legislatívu 

- semináre a pracovné stretnutia organizované MPC Trnava, ŠPÚ Bratislava 

- prezentácia prednášok na zasadnutiach MZ zamerané na jednotlivé vzdelávacie oblasti  
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- vzdelávanie samoštúdiom nových metodík k jednotlivým vzdelávacím oblastiam 

- povinné preškolenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO v máji 2016 

 

Prehľad o ukončení kontinuálneho vzdelávania: 

 

P.č. Meno zamestnanca Názov vzd.programu  Vzdeláv.   

inštitúcia 
Druh 

vzdeláv.  

Počet 

kreditov 

1. Jarmila Strečanská Funkčné vzdelávanie 

Digitálne technológie v MŠ 

Rozvíjanie grafom. zručností 

detí ako príprava na písanie 

Interaktívne technológie vo 

vyučovacom  procese 

 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie  

1. atestácia 

MPC Trnava 

MPC Trnava 

MPC Trnava 

 

 
Technology 

Hlohovec 

MPC Trnava 

 

MPC Trnava 

Funkčné 

Aktualizačné 

Aktualizačné 

 

 
Aktualizačné 

0 

11 

8 

 

 

13 

 

0 

 

0 

2. Bc. Monika 

Majerníková 
Interaktívne technológie vo 

vyučovacom procese 

Rozvíjanie grafom. zručností 

detí ako príprava na písanie 

Orientácia v priestore 

a priestor. predstavivosť 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ 

Technology 

Hlohovec 
MPC Trnava 

 

 
MPC Trnava 

 
MPC Trnava 

 

Aktualizačné 

 

Aktualizačné 

 

 

Aktualizačné 

 

Aktualizačné 

13 

 

8 

 

 

7 

 

10 

3. Daniela Dobrovodská Adaptačné vzdelávanie  Adaptačné 0 

4. Zuzana Komadelová Adaptačné vzdelávanie   Adaptačné 0 

5. Mgr. Elena Malovcová Obsahová reforma v MŠ 

Digitálne technológie v MŠ 

Interaktívne technológie vo 

vyučovacom procese 

MPC Trnava 

MPC Trnava 

Technology 

Hlohovec 

 

Aktualizačné 

Aktualizačné 

Aktualizačné 

10 

11 

13 

6. Bc. Hedviga 

Prievozníková 

Interaktívne technológie vo 

vyučovacom procese 

Orientácia v priestore 

a priestor. predstavivosť 

Rozvíjanie grafom. zručností 

detí ako príprava na písanie 

Rozvíjanie predčitateľskej 

gramotnosti v MŠ 

 

Technology 

Hlohovec 
MPC Trnava 

 
MPC Trnava 

 

 
MPC Trnava 

 

Aktualizačné 

 
Aktualizačné 

 
Aktualizačné 

 
 

Aktualizačné 

 

13 

 

7 

 

8 

 

 

 

10 

7. Jarmila Stachová Obsahová reforma v MŠ 

Digitálne technológie v MŠ 

Interaktívne technológie vo 

vyučovacom  procese 

MPC Trnava 

MPC Trnava 

Technology 

Hlohovec 

 

Aktualizačné 

Aktualizačné 

Aktualizačné 

10 

11 

13 

 

 

8. Mgr. Elena Vanková Interaktívne technológie vo 

vyučovacom  procese 

Inovácie v didaktike pre 

učiteľov predprimárneho 

vzdelávania 

MPC Trnava 

 

MPC Trnava 

Aktualizačné 

 

Aktualizačné 

13 

 

25 

 

 



9 

 

Účasť na seminároch, konferenciách, pracovných stretnutiach: 

 

- Svet dieťaťa v MŠ – odborný seminár (Strečanská) 

- Správa registratúry – odborný seminár (Majerníková) 

- Ako viesť modernú MŠ od A po Z – odborný seminár (Strečanská, Majerníková) 

- Informačný seminár k iŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (Strečanská, Vanková) 

- Tvorba ŠVP – pracovné stretnutie (Vanková) 

 

 

Odporúčania: 

 

- do plánu kontinuálneho vzdelávania začleniť programy ponúkané MPC Trnava zamerané na    

  jednotlivé vzdelávacie oblasti ŠVP 

- využiť možnosť overenia kompetencií vzdelávacích programov 

- vyhľadávať informácie a témy na internetových stránkach  a školských portáloch k    

  problematike inovatívnych metód a foriem realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,    

  humanistického prístupu vo výchove, zdravého životného štýlu, environmentálneho  

  zamerania vo VVČ,  

- samoštúdium odbornej literatúry a metodík 

- využívať informačno-komunikačné technológie, logické hry, digitálne hračky, 

- riaditeľka MŠ - metodické a informačné materiály na webových stránkach KŠÚ, MPC,  

  minedu, špú, smernice, vyhlášky,  zákony, novelizácie, zmeny  v zákonoch.    

 

 

 

6 Údaje o aktivitách a prezentácii školy 

 
 

- Plenárna schôdza RZ pri MŠ 

- Výstavka „ Jesienko 2015“ – prezentácia jesenných nápadov 

- Rada školy 

- Zber papiera – v priebehu šk. roka 

- Zber použitého kuchynského oleja – v priebehu šk. roka 

- Návšteva divadelného predstavenia „O červenej čiapočke“ v Dome umenia v Piešťanoch 

- Návšteva v NOEMI – vystúpenie a odovzdanie darčekov pri príležitosti  Mesiaca  úcty 

k starým ľuďom 

- Deň jablka – ovocný deň, aktivity 

- Výstavka „ Jablko roka 2015“ – prezentácia rôznych odrôd jabĺk 

- Jesenné číslo internetového časopisu „Materáčik“ 

- Šarkaniáda – púšťanie šarkanov na dvore MŠ 

- Stretnutie s výborom RZ pri MŠ 

- Vianočné tvorivé dielne – tvorenie s rodičmi 

- Mikuláš – vystúpenie s odovzdávaním balíčkov 

- Výstavka „Čaro Vianoc“ – prezentácia vianočných dekorácií 

- Vianočné trhy – predaj výrobkov zhotovených na tvorivých dielňach 

- Návšteva v NOEMI – koledovanie a odovzdanie darčekov starkým 

- Vianočné besiedky – vystúpenie pre rodičov a príbuzných 

- Odoslanie vyrobených vianočných pozdravov sponzorom 
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- Vianočný koncert v MŠ 

- Štedrá večera v MŠ – spoločné posedenie v jedálni MŠ s vianočnými ľudovými zvykmi  

- Návšteva predškolákov v 1. triede ZŠ – stretnutie predškolákov so žiakmi miestnej ZŠ 

- Ako sa staráme o zvieratká v zime – prednáška, beseda s poľovníkom 

- „Najväčší snehuliak“ – súťaž v stavaní snehuliakov 

- Zimné číslo internetového časopisu „Materáčik“ 

- Stretnutie s výborom RZ pri MŠ 

- Karneval – fašiangový detský karneval v Dome kultúry v obci 

- Návšteva planetária v Hlohovci – predškolské triedy 

- „Výstava holubov“ - návšteva výstavy holubov v Dome kultúry, pozvanie od Chovateľov 

- Návšteva knižnice – návšteva miestnej knižnice v Dome kultúry 

- „Morena, Morena“ – vítanie jari  

-„ Kde bolo . tam bolo“ – spoločné čítanie rozprávok  s rodičmi počas celého týždňa 

- Divadielko v MŠ „Kohútik a sliepočka“ 

- Stretnutie s výborom RZ pri MŠ 

- Veľkonočné tvorivé dielne – tvorenie s rodičmi 

- Výstavka „Veselá Veľká noc“ – prezentácia veľkonočných dekorácií 

- Zápis detí do 1. ročníka ZŠ 

- „Deň Zeme“ – návšteva zberného dvora spojená so zbieraním odpadkov v obci 

- Sadenie v školskej záhrade 

- „Máj, máj, máj zelený“ - stavanie mája 

- Projekt „Motýlia záhrada“   

- „Deň matiek“ - besiedky , vystúpenie pre mamičky a babičky s odovzdávaním darčekov 

- Zápis detí do MŠ na šk.rok 2016/2017 

- Divadielko v MŠ „Mechúrik Koščúrik“ 

- Výstavka „Dajme veciam druhú šancu“ – prezentácia výrobkov zhotovených z odpadového 

materiálu 

- Fotografovanie – návšteva fotografa, fotenie súborov, spoločnej triednej foto, fotenie 

predškolákov na tablo 

- „Športový deň v MŠ“– súťaživé hry ku Dňu detí 

- Koncoročný výlet – návšteva farmy Pod Gaštankou v Modre 

- Stretnutie s výborom RZ pri MŠ 

- Prezentácia tabiel predškolákov v obci – slávnostné prenášanie tabiel do výkladu obchodu p. 

Macovej v obci 

- Letné číslo internetového časopisu „Materáčik“ 

- „Noc s predškolákmi“ – rozlúčka so škôlkou, spanie v MŠ 

- „Mami, oci, poď sa hrať“ – rozlúčkový piknik s rodičmi spojený s opekačkou a ochutnávkou 

nátierok 

- Návšteva divadelného predstavenia „Zlatý kľúčik“ v Divadle J. Palárika v Trnave – 

predškolácke triedy 

- „Rozlúčka s predškolákmi“ – besiedky s programom v predškoláckych triedach s rodičmi 
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 7 Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach 

materskej školy 

 

 
       Naša MŠ sa nachádza na ulici P. Jilemnického 748/36 vo Veľkých Kostoľanoch. Je 

štvortriedna, s celodennou výchovnou starostlivosťou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne 

vzdelávanie deťom spravidla od dva a pol do šiestich rokov, a deťom s odloženou školskou 

dochádzkou, prípadne aj dodatočne odloženou školskou dochádzkou.  

Prevádzka MŠ je v čase od 6, 30 hod. do 16, 30 hod.  

Budova je v prevádzke od 1. 9. 1997. Predprimárne vzdelávanie sme poskytli v šk.roku 

2015/2016  95 deťom  v štyroch  triedach:  

 

LIENKY          -  najmladšia veková skupina           2,5-3  ročné deti,  

VEVERIČKY – staršia veková skupina                   4 - 5   ročné deti,   

SOVIČKY a ŽABKY – najstaršie vekové skupiny  5 - 6   ročné deti.  

 

V budove sa nachádzajú  štyri vchody:  1. vchod - Lienky,  

                                                                2 .vchod - Veveričky a Sovičky,  

                                                                3. vchod – Žabky,  

                                                                4. vchod pri kuchyni 

 

Na prízemí sa nachádza šatňa, trieda a spálňa LIENOK s príslušenstvom ( WC, umyvárka),  

sklad učebných pomôcok , jedáleň pre spoločné stravovanie, kuchyňa s príslušenstvom (WC, 

sprcha, sklady na potraviny), kancelária vedúcej kuchyne, archív, sklad záhradného materiálu 

a hračiek. Na poschodí sú šatne, triedy a spálne VEVERIČIEK, ŽABIEK a SOVIČIEK 

s príslušenstvami, izolačná miestnosť, sklad pomôcok, šatňa pre učiteľky s príslušenstvom 

(WC, sprcha), riaditeľňa. Poschodie je prepojené s prízemím vnútorným schodiskom. 

Priestory tried pri počte zapísaných deti zodpovedajú plošne kapacite deti v jednotlivých 

triedach. Vnútorné vybavenie jednotlivých tried sa postupne dopĺňalo a modernizovalo 

novým vybavením.  

Po vlaňajšom vymaľovaní priestorov tried a spální, sa nám podarilo cez letné prázdniny 

z prostriedkov obecného rozpočtu zrealizovať  maľovku aj všetkých ostatných priestorov 

v MŠ, ktoré neboli v predošlých rokoch maľované – sklady, umyvárky, WC, riaditeľňa, šatne 

zamestnancov, kancelárie vedúcej ŠJ a hospodárky. 

Priebežne podľa potreby za spolupráci zriaďovateľa -  obecného úradu, pracovníkmi 

Katelstavu realizujeme opravy WC, pretože majú zastaralé systémy splachovania, ktoré sú 

poruchové a náhradné diely ťažko alebo vôbec dostupné, a tak často dochádza k nefunkčnosti, 

či väčšej spotrebe vody. Tento istý problém máme aj s vodovodnými batériami v umyvárkach 

LIENOK a ŽABIEK. Po návšteve kontrolného orgánu z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva bol zistený nedostatok – nízka teplota vody v detských umyvárkach, no 

z dôvodu zastaralého systému sa nedarí namiešať stálu optimálnu teplotu vody. Vedúci 

pracovník Katelstavu rieši tento problém. 

Stálym nedostatkom našej MŠ sú opotrebované koberce v triedach a spálňach. V budúcnosti 

sa pokúsime postupne  koberce v spálňach vymeniť a do tried položiť parketové lino a hrací 

priestor pokryť kobercom. 

Budova MŠ nie je zateplená, pri jej rekonštrukcii pred 10 rokmi, kedy bola realizovaná 

nadstavba  dvoch tried, bola zhotovená aj sedlová strecha, ktorú by bolo potrebné zaizolovať. 

Zateplenie sa týka plochy stropu nad dvomi triedami, spálňami a chodbovými priestormi. 
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V zimnom období prichádza tak k úniku tepla a v letnom období prehriatiu, čiže dochádza 

k zhoršeniu mikroklimatických podmienok v budove. 

Tento problém je stále  v riešení so zriaďovateľom, vedúcim pracovníkom Katelstavu, pre 

nahromadené množstvo prác v obci sa realizácia neustále odkladá, máme prísľub, že práce 

budú začaté v najbližších dňoch.  

V priebehu roka materská škola podľa finančných možnosti dopĺňala inventár školy 

a realizovala bežnú údržbu v priestoroch MŠ.  

Z prostriedkov RZ bolo zakúpené detské posteľné prádlo do triedy VEVERIČIEK a uteráky 

boli dané do užívania všetkým triedam. 

Sklad pomôcok a triedy sú vybavené na veľmi dobrej  úrovni. Edukačné, didaktické 

a športové pomôcky na realizáciu jednotlivých organizačných foriem postupne  

modernizujeme a korešpondujú s potrebami a požiadavkami ŠVP ISCED-0. 

MŠ má zároveň dostatok výtvarného a didaktického materiálu, hračiek, hracích kútikov, 

audiovizuálnej techniky a nových edukačných pomôcok, ktoré boli zakúpené z príjmov 

školného, príspevku na predškolákov od štátu, či prostriedkov RZ pri našej MŠ.  

V troch triedach máme interaktívne tabule, tlačiarne. Vo všetkých triedach je počítač 

a v obidvoch predškolských triedach deti využívajú notebooky.  

Hračky na Vianoce nám zakúpilo aj tento šk.rok RZ pri MŠ a darovala firma ŠUPA – 

Záhradná technika. K Vianociam bola našej MŠ darovaná kopírka značky Konika Minolta 

Bizhub od p. Kolaroviča z firmy BETSTAV.  

     Vonkajší areál MŠ je priestorovo veľký, čo vyhovuje  každodennému pobytu vonku. 

Tvorí ho školský dvor a školská záhrada, ktoré sú primeranej vybavené na úrovni záhradným 

náradím a náčiním. Vzhľadom k počtu zapísaných detí je vybavenie areálu materskej školy 

postačujúce.  

Máme dve prekryté pieskoviská, ktoré pravidelne prikrývame špeciálnymi plachtami, 

zakúpenými k tomuto účelu, altánok so sedením, drevený mostík, vežu Agneša so 

šmýkačkami, drevený vláčik, zostavu detského ihriska a dve futbalové bránky. Napriek tomu, 

že bol vlani prevedený náter všetkých drevených častí uvedeného náradia, bolo nutné 

z hľadiska bezpečnosti previesť opravy na zostave detského ihriska, kde sa nachádzali odhnité 

časti guľatín na nábehovom mostíku  a taktiež na zábradlí a previesť náter kvalitnejšou 

farbou. Taktiež bolo potrebné doplniť zostavu ihriska o niektoré bezpečnostné prvky, čo 

vyplynulo zo zápisu kontroly, aby tak spĺňala európsky platné bezpečnostné normy. V jarnom 

období nového školského roku bude potrebné previesť odborný náter všetkých prvkov zostáv 

na našom dvore. 

K dopadovým plochám šmýkačky (veža Agneša) sme naviezli z dôvodu vyrovnania terénu 

a následne zasiali trávu na plochu. Realizácia sa uskutočnila v spolupráci s firmou v našej 

obci – Šupa Záhradná technika, ktorá nám poskytla zeminu. 

Veľkým nedostatkom a rizikovým faktorom je oplotenie areálu MŠ, ktoré  je zvetrané, 

nestabilné a v súčasnosti nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám. Tento problém sa začal 

riešiť opravou niektorých častí a realizáciou prác boli opäť poverení pracovníci Katelstavu. 

Podľa vyjadrení vedúceho pracovníka Katelstavu pri stavbe nebola použitá správna 

technológia, oplotenie sa hýbe, nespĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti, opravné práce sú 

nerentabilné a zbytočné, čoskoro by bol stav rovnaký. Doporučil, aby bolo navrhnuté 

zriaďovateľovi a obecnému zastupiteľstvu na  zváženie výstavbu nového oplotenia po celej 

dĺžke chodníka, čo je cca 50 m.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Potrebné náradie na údržbu areálu  (odhŕňač snehu, metly zmetáky, vedrá..) nám sponzorsky 

poskytol člen Rady školy a poslanec obecného zastupiteľstva p. Orihel z firmy AGRODEAL. 
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V tomto šk.roku boli vyčistené odkvapové rímsy, momentálne sa pripravuje realizácia 

výmeny časti rímsy nad posledným vchodom  budovy, z dôvodu prehrdzavenia 

a prederavenia.   

Nepodarilo sa nám vybudovať prívod vody z budovy do areálu školského dvora. Na jeseň 

2015 sme riešili havarijný stav – prasknuté vodovodné potrubie, čo spôsobilo únik väčšieho 

množstva vody do zeme v náš neprospech. Porucha bola odstránená. 

Pretrváva stále problematika vlhnutia objektu asi do výšky 1 m okolo celej budovy, no najviac 

z východnej. S týmto problémom bol oboznámený vedúci pracovník Katelstavu ako aj 

zriaďovateľ. 

Nezrealizovali sme zatiaľ zhotovenie striešok nad jednotlivými vchodmi z dôvodu riešenia 

akútnejších neplánovaných už spomínaných prác.  

Pri poslednej vykonanej revízii plynových zariadení bolo zistené značné opotrebenie 

a končiaca životnosť dvoch plynových kotlov revíznym technikom a doporučenie zakúpiť 

nový kotol, výkonnejší a úspornejší. 

S výsledkami revíznej správy bol oboznámený zriaďovateľ a bola mu odovzdaná aj cenová 

ponuka doporučenej výmeny kotla. 

Nutnosťou z hľadiska zabezpečenia objektu bude dôležité vyriešiť výmenu vchodových dverí 

„Odhlasovanie detí“, pretože nespĺňajú dostatočné bezpečnostné kritériá.   

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie v školskom roku 2015/2016 v materskej škole: 

 

 

 priebežné opravy a údržba WC  

 dovybavenie inventáru kuchyne -  kuchynského riadu a náčinia 

 zabezpečenie pravidelných revízií vyplývajúcich zo zákona – plyn, plynové 

spotrebiče, hasiace prístroje,  

 zakúpenie chýbajúcich hasičských prístrojov 

 výmena deravej odkvapovej rímsy a čistenie ostatných 

 riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia 

 oprava neónov v triede VEVERIČIEK 

 oprava dvoch dielov oplotenia  

 zakúpenie posteľného prádla a uterákov  

 priebežné dopĺňanie  zásobníkov mydla a papierových utierok v umyvárkach 

 zabezpečenie čistiacich prostriedkov a ďalšieho spotrebného materiálu 

 doplnenie hračiek, didaktických, športových a učebných pomôcok ako aj spotrebného 

kancelárskeho a výtvarného materiálu 

 hygienické maľovanie priestorov všetkých umyvárok a WC, šatní zamestnancov, 

kancelárie riaditeľky, vedúcej ŠJ a hospodárky, skladov  

 vybavenie kancelárie hospodárky/vedúcej ŠJ nábytkom (spisová skriňa, kancelársky 

stôl, koberec) 

 

 

Školská jedáleň: 
 

     Školská jedáleň mala svoj vlastný rozpočet, prostriedky boli čerpané na  fixné platby 

spojené s činnosťou školskej kuchyne . 
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Školská jedáleň poskytovala stravovanie deťom a zamestnancom materskej školy. 

 

Naša MŠ pokračovala aj v tomto šk. roku účasťou v  projektoch: 

- Školské ovocie 

- Školské mlieko 

 

V šk. roku 2015/2016 bolo nutné doplniť do inventáru taniere, poháre a nahradiť novými 

opotrebované bežné pomôcky do kuchyne (varechy, strúhadlo...) a tyčový mixér. Podarilo sa 

nám to aj vďaka získaným prostriedkom z prenájmu jedálne na tanečný krúžok, riadne 

schváleného obecným zastupiteľstvom.  

Úlohou stravovacieho zariadenia v MŠ je zabezpečovať a podávať stravníkom vyváženú 

stravu pripravenú podľa platných receptúr v súlade s platnou legislatívou, aby deti počas 

celého dňa dostávali pravidelný prísun zdravej výživy.  

 

 

 

8  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno- 

    vzdelávacej   činnosti materskej školy 

 

 
     MŠ je financovaná z podielových daní obce na základe koeficientu a prepočtu na počet 

prihlásených detí podľa § 2 ods. 1 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 668/2004  Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, 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 školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pobyt dieťaťa v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym 

vzdelávaním, ktorá v našej MŠ činí mesačne 15,-€ /dieťa.  

Podstatná časť finančných prostriedkov materskej školy bola určená na platbu fixných 

výdavkov – plyn, voda, elektrická energia, telefón, komunálny odpad, poistenie detí a iné 

výdavky. Najväčšia časť rozpočtu materskej školy bola použitá na mzdy pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v šk.roku 2015/2016: 

 

 

 

Príjmy:  

Prídel z KŠÚ na predškolákov     5 860,- 

Školné     7 561,60 

Schválené finančné prostriedky z obecného rozpočtu 159 089,50 

Preplatok - plyn     3 049,37 

Preplatok - elektrina        215,99 

Príjmy spolu 175 866,46 
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Výdaje:  

mzdy  110 988,21 

odvody    38 254,51 

elektrina      1 995,18 

plyn    10 763,- 

voda - stočné         989,69 

Zákonné revízie          857,97 

Telefón, internet, poštovné         714,62 

Poistenie detí, zamestnancov, majetku         440,45 

Čistiace prostriedky         271,16 

Poplatky banke         417,36 

Spotrebný materiál      2 160,- 

Vybavenie interiéru, did.materiál, učebné pomôcky      5 860,- 

Údržba      1 099,56 

Náhrada príjmu - PN         384,22 

Služby         670,53 

Výdavky spolu:  175 866,- 

  

  
Podklady do tabuľky čerpania finančných prostriedkov poskytla hospodárka/ekonómka MŠ 

Mgr. Martina Podolanová. 

 

 

9  Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce materskej školy za                                     

    školský    rok 2015/2016 

 

 
     Keďže naša MŠ nebola zapojená do pilotnej fázy zavádzania iŠVP do praxe, výchova 

a vzdelávanie bola realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu s environmentálnym 

zameraním, „Príroda deťom – deti prírode“, vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý bol podľa hodnotenie Štátnej 

školskej inšpekcie vypracovaný na veľmi dobrej úrovni. 

V šk.roku 2015/2016 získalo Osvedčenie o skončení predprimárneho vzdelávania 31 detí a 5 

detí pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v  šk.roku 2016/2017 z dôvodu odloženia 

povinnej školskej dochádzky na žiadosť rodičov a odporúčania CPPPaP. 

 

a) Záver zo správy komplexnej inšpekcie 

 
Dátum konania školskej inšpekcie: 14. 03 .2016, 15 .03 .2016 a 17. 03 .2016 

 

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

Zistenia a hodnotenia: V školskom roku 2006/2007 bola v materskej škole vykonaná 

komplexná inšpekcia. Z  jej záverov vyplynulo, že riadenie materskej školy a priebeh 
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a výsledky výchovy a vzdelávania dosiahli priemernú úroveň, podmienky výchovy 

a vzdelávania dosiahli dobrú úroveň. Štátna školská inšpekcia porovnaním záverov vykonanej 

komplexnej inšpekcie so závermi komplexnej inšpekcie, ktorá sa vykonala v uplynulom 

období, zistila, že kvalita riadenia sa zvýšila z priemernej na dobrú úroveň, podmienky 

výchovy a vzdelávania sa zvýšili z dobrej na veľmi dobrú úroveň a v oblasti výchovy a 

vzdelávania sa úroveň    nezmenila – zostala priemerná. 

 

Štátna školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto 

hodnotiace výrazy:   

   

veľmi dobrý             -výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna     

                                   úroveň                                                 

dobrý                        -prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky,   

                                   nadpriemerná úroveň 

priemerný                -vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci      -prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná  

                                  úroveň 

nevyhovujúci         -výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy     

                                 a vzdelávania 

 

 

Odporúčania uvedené v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátnou školskou inšpekciou: 

 

- systematicky podporovať rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí prostredníctvom 

priebežného zaraďovania rôznorodých pohybových aktivít 

- prostredníctvom aktivizovania detí k hodnoteniu a sebahodnoteniu, k vyjadrovaniu názorov, 

postojov, skúseností a tiež zaraďovaním skupinovej práce napomáhať rozvíjaniu 

osobnostných a sociálnych kompetencií detí, 

.- v záujme rozvíjania komunikatívnych kompetencií využívať otvorené otázky na 

podnecovanie detí k interpretovaniu myšlienok, poznatkov, názorov a skúseností, 

- skvalitniť rozvíjanie poznávacích a učebných kompetencií detí účelným využívaním 

didaktických pomôcok, uplatňovaním zážitkového učenia, zadávaním problémových úloh 

s viacerými možnosťami riešenia a úloh stimulujúcich tvorivosť, 

- podnecovaním detí k získavaniu a porovnávaniu informácií z dostupných učebných zdrojov 

podporiť rozvíjanie  ich informačných kompetencií 

- vo výchovno-vzdelávacích činnostiach využívať úlohy a požiadavky s rôznou úrovňou 

náročnosti, zohľadňujúc individuálne možnosti a rozvojový potenciál detí v triede.    

 

 

b) Úroveň  perceptuálno – motorického rozvoja   

 
Silné stránky:        

 

     Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť bola u detí rozvíjaná prostredníctvom hier , 

edukačných aktivít , pravidelnými pohybovo – relaxačnými cvičeniami a pobytom vonku . 

Pohybové aktivity sa prelínali všetkými činnosťami dňa. Spojením spevu a hudby s pohybom 

si deti rozvíjali kultivovaný hudobno – pohybový prejav.   
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Perceptuálno - motorické kompetencie  detí sú na rozdielnej  úrovni. Dôvodom je dnešný 

uponáhľaný životný štýl, kedy nie všetci rodičia si vedia nájsť čas na to , aby viedli svoje deti 

k pohybu pre zdravie.  

Na rozvíjanie psychomotorických kompetencií sme využívali  priestory tried, priestranný 

školský dvor s variabilnými prvkami, blízke obecné detské ihrisko.  

V jesennom , zimnom a jarnom období deti absolvovali turisticko – telovýchovné  vychádzky 

do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia našej MŠ (háj, minifarma v Zinkovni PUK).  

Deti sa aktívne a s radosťou zapájali do pohybových aktivít, ovládajú základné lokomočné 

pohyby, poznajú  hudobno – pohybové hry s dodržiavaním dohodnutých pravidiel, obľubujú 

tanec, ktorým sa prezentovali na besiedkach pre rodičov, či pri vystúpení v miestnom DSS 

Noemi.  

       Perceptuálno – motorický rozvoj bol doplnený o rozvíjanie informačných kompetencií vo 

VVČ prácou s digitálnymi technológiami (práca s detskými edukačnými programami na PC, 

notebooku, s digitálnymi hračkami, interaktívnou tabuľou).   

K rozvíjaniu grafomotorických zručností sme  využívali aj pracovné zošity (každé dieťa 

vlastnilo svoj zošit okrem triedy LIENOK, v ktorej PL podľa potreby kopírovali) a pracovné 

listy, podľa veku, z vydavateľstva Maquita, ktorým však chýbala doložka ministerstva 

školstva. Na túto skutočnosť nás upozornila p.inšpektorka a doporučila hľadať PZ s doložkou. 

V budúcnosti budeme objednávať PZ z vydavateľstva Nomiland, ktoré doložku majú. 

Zručnosti sú u väčšiny detí  na rozdielnej  úrovni, týkajú sa najmä uchopenia výtvarného 

materiálu a koordinácie zraku a ruky. 

Vďaka rozmanitosti rôznych druhov skladačiek v triedach konštruktívnymi hrami sa u detí 

rozvíjali technické návyky a zručnosti, ako aj fantázia a tvorivosť. Najobľúbenejšími boli 

skladačky Magnetico, Octoplay a Lego.    

 

Slabé stránky:  

   

     V telesnej a pohybovej výkonnosti je u detí rozdielna úroveň, staršie deti mali ťažkosti pri 

prekonávaní prekážok  spojených s  fyzickou námahou, čo súvisí jednak s obezitou a aj nízkej 

úrovne pohybových aktivít v rodine z dôvodu pracovnej vyťaženosti rodičov. 

Pri výtvarných a pracovných aktivitách problémy deťom robilo skladanie papiera, správne 

držanie nožníc pri strihaní, správne sedenie na stoličke, či držanie tela. 

Niektoré deti ešte aj v predškolských triedach majú problémy  pri správnom úchope 

grafického  materiálu. 

Deti nemajú dostatočne vyvinutý vzťah k práci, napr. pri odkladaní hračiek a pomôcok. 

Slabšie je rozvinutá jemná motorika detí.  Nerady sa zapájajú do činností, kde sa treba 

sústrediť a koordinovať zrak a ruku, napr. pri skladaní puzzle, či viazaní šnúrok, ale aj strihaní 

s nožnicami.  

V sebaobslužných činnostiach pri jedení mnohé  deti majú problém   správne a samostatne  

používať príbor, často odkladajú nožík a jedia iba vidličkou. Ešte aj v predškolských triedach 

bola neprimeraná úroveň sebaobslužných činností, bolo treba neustále upozorňovať na 

správne uchopenie jednotlivých častí príbora.     

   

Príčiny:    

- uponáhľanosť rodičov, zlé návyky z rodinného prostredia, 

- nezáujem detí o prácu s drobným materiálom, šnúrkami, nožnicami, 

- nedostatočná trpezlivosť, 

- uprednostnenie  sledovania televízie , hry na PC, 
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- vykonávanie  sebaobslužných činností dospelých  za svoje deti (obliekanie, viazanie šnúrok 

na topánkach)  

   

 

  

Odporúčania:   

- spolupracovať s rodinou pri jednotnom pôsobení  na rozvíjanie sebaobsluţných            

činností a stravovacích návykov u  detí,  

- pokračovať v poskytnutí podmienok a  priestoru na rozvíjanie grafomotorických              

kompetencií a  jemnej motoriky, 

-  naďalej rozvíjať pohybovú aktivitu dostatočným využívaním telocvičného náradia,  

vhodnou motiváciou a aktivitami vytvárať a posilňovať pozitívny vzťah k športu,  

- systematicky zaraďovať do VVČ počas celého dňa telovýchovné chvíľky, relaxačné 

rozprávky, 

- individuálnym prístupom, kladným hodnotením aj malých úspechov a súťaživou formou 

zapájať deti do sebaobslužných aktivít 

 

 

 

c) Úroveň  sociálno – emocionálneho rozvoja   

 
Silné stránky:  

 

     Triedy sú vybavené zaujímavými, tvorivými hračkami  a flexibilita zamestnancov v prvých 

dňoch  školského roka napomohli k dobrej adaptácii mladších  detí.  

Medziľudské vzťahy si deti upevňovali ranným kruhom, ranným odkazom, spoločnými 

hrami, individuálnym prístupom a spoločným riešením závažnejších konfliktov, ktoré vznikli 

v priebehu hier a hrových činností.  

Vhodným  a nenásilným prístupom sme deti  nabádali k pozdravu pri príchode a odchode, 

používaniu tzv. zázračných slov – prosím, ďakujem... 

U detí sme utvárali prosociálne cítenie a správanie, rozvíjali sme samostatnosť, osobnú 

integritu, sociálnu komunikáciu. Upevňovali sme zdravé sebavedomie, samostatnosť a istotu 

vo svoje schopnosti.  

Deťom sme poskytovali pocit bezpečia, lásky a istoty. Vedia sa zapojiť aj do skupinovej hry, 

počúvanie hudby sa snažia vyjadriť rôznymi umeleckými prostriedkami.  

Maľovanie a modelovanie je ich obľúbenou činnosťou a poznávanie rôznych výtvarných 

techník je pre deti tvorivo pôsobiace.  

Návštevou divadelných predstavení, dramatizáciou rozprávok, prípravou sviatkov a 

spoločnými oslavami na besiedkach si deti osvojovali vhodné  správanie na spoločenských a 

kultúrnych podujatiach.  

V prirodzených situáciách  si rozvíjali samostatnosť, osobnú integritu, sociálnu komunikáciu, 

zdravé sebavedomie, sebaovládanie, sebahodnotenie, istotu. 

K  príjemnej atmosfére prispelo počúvanie detských piesní z CD nosičov  spojené s pohybom 

a spevom. Hudba plnila aj terapeutickú úlohu tlmila u detí negatívne a agresívne emócie.   

 

Slabé  stránky:    
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    V správaní u väčšiny detí dominuje spontánnosť, nie vždy dokážu ovládať svoju 

impulzívnosť. Niekedy konflikty riešia násilne a tvrdo.  

Nie všetky deti komunikujú bez bariér a otvorene, používajú na to často smelšie deti, ktoré 

dávajú do polohy prostredníka. V komunikácii sa často vyskytuje neprimeraný rečový prejav, 

deti nerešpektujú pravidlo počúvania hovoriaceho, skáču do reči. 

Adaptačný proces narušovalo priebežné prijímanie detí v priebehu celého školského roka.  

Pre väčšinu novoprijatých detí to bolo problematické prispôsobiť svoje správanie a 

konanie, pretože nemajú súrodencov, sú zvyknuté na to, že všetko patrí im. 

V každej triede boli aj deti problémové, ktoré odmietali počúvať učiteľky a svojim konaním 

rušili spoluprácu v skupine, či celkové dianie v triede. Svojim nevhodným správaním robili 

všetko, aby boli stredobodom pozornosti ostatných detí a učiteliek. 

Správanie niektorých detí bolo konzultované s rodičmi.  

   

Príčiny:     

- deti pochádzajú z rozdielneho podnetného prostredia, 

- samostatnosť, ku ktorej deti vedieme im dáva aj istý pocit slobody, ktorý občas   zneužívajú 

vo svoj prospech, 

- neúplné rodiny, rodinná atmosféra a narušené citové väzby v niektorých  rodinách 

ovplyvnili citový život detí, čo sa prejavilo poruchami správania. 

    

Odporúčania:    

- každodenne deti motivovať k ovládaniu svojej impulzívnosti a tlmeniu ich  hlasných     

prejavov,  

- podporovať rozvoj fantázie a tvorivosti prostredníctvom hier a rozmanitých  činností,  

- viesť deti  k sebahodnoteniu  a podpore sebaregulácie so zámerom uvedomenia si  vlastnej  

jedinečnosti,  

- spolupracovať s rodičmi a spoločne riešiť vzniknuté problémy,  

- vytvárať vzťahy  založené na dôvere a partnerstve ,   

- odporučiť rodičom návštevu odborníka v prípade neúspechu pri odstraňovaní  nevhodného 

správania detí ,  

- vytvárať pre deti priestor k vyjadreniu svojich pocitov 

 

 

d) Úroveň kognitívneho rozvoja 

   

Silné stránky:   

 

     Vytváraním podnetného prostredia a prostredníctvom zážitkového učenia   si deti 

osvojovali poznatky z  okolia, o rodine, o živej a neživej prírode, vlastnou aktivitou a 

experimentovaním objavovali nepoznané.  

Prakticky uplatňovali získané pravidlá bezpečnosti. Zapájali sa do pripravených edukačných 

aktivít, pričom niektoré si často vytvárali sami.  

Keďže sme MŠ s environmentálnym zameraním, jednotlivými aktivitami počas roka aj 

v spolupráci s rodičmi  si deti rozvíjali environmentálne cítenie .     

Uplatňovali sme skupinovú aj individuálnu prácu, na objavovanie poznatkov detí sme 

využívali progresívne metódy a formy.   

Hra ako metóda bola dominantná vo všetkých vekových kategóriách.  
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K rozšíreniu a skvalitneniu výchovno – vzdelávacích cieľov sme využívali pracovné zošity, 

detské edukačné programy v počítači v triede a na interaktívnej tabuli, didaktické učebné 

pomôcky.  
Deti prejavovali záujem o nové poznatky. Vhodnou motiváciou a podnetnými učebnými 

zdrojmi získavali poznatky o rodine, ročných obdobiach, zvieratách, dopravných 

prostriedkoch.   

V triedach  5 – 6 ročných detí sa rozvíjaniu digitálnych technológií  venovalo intenzívnejšie 

prostredníctvom rozličných komunikačných technológií – PC, IT, digitálne hračky . 

Produktívne a matematické myslenie je primerané veku detí. Väčšina detí rozumie 

požiadavkám, vie ich splniť. 

Snahou učiteliek bolo rozvíjať kognitívne funkcie osobností detí zamerané na rozvoj 

poznávania a to prostredníctvom opisu, rozprávania, prezerania leporel a obrázkových kníh, 

vysvetľovania, pozorovania, prostredníctvom vychádzok do blízkeho okolia materskej školy a 

prírody. 

Väčšina detí má dostatočne rozvinutú slovnú zásobu, v rámci predčitateľskej gramotnosti 

pozná abecedu , tlačené písmená. Veľmi dobrou aktivitou v tomto školskom roku bolo čítanie 

rozprávok s rodičmi, či súrodencami detí s názvom „Kde bolo, tam bolo“. Tešili sme sa 

veľkému záujmu zo strany rodičov aj detí.   

 

Slabé stránky:    

 

Vedomostné rozdiely medzi deťmi v triede rovnakého veku boli zapríčinené  rozdielnym 

sociálnym prostredím v rodine.  

Slabá sústredenosť sa odzrkadľuje aj v tom, že viaceré deti si žiadajú opakovať niekoľko krát 

zadanú úlohu.  

V teoretickej rovine majú dostatok poznatkov, v praxi ich  však nedokážu aplikovať .  
Niektoré deti mali problém s koncentráciou, zapamätávaním si pokynov pri riešení úloh. 

Pomerne veľa detí má problémy s rečovým prejavom. Slovná zásoba je síce bohatá, veľa detí 

má však problémy s výslovnosťou.  

Vo väčšine realizovaných činností prevládala frontálna forma v kombinácii s individuálnymi 

formami práce. 

V triedach 5 – 6 ročných detí nie všetky detí dosiahli požadovanú úroveň školskej zrelosti . 

Doporučený odklad povinnej školskej dochádzky bol pre ďalší školský rok  pre 5 detí.   

  

Príčiny: 

- komunikácia v rodinách často viazne z dôvodu  pracovného vyťaženia rodičov, je nahradená 

sledovaním TV a hrami s PC, ktoré sú niekedy  nevhodné  pre deti predškolského veku,   

- niektorí rodičia sú voči svojim deťom benevolentní , nepoznajú nároky na dieťa, čo by dieťa 

malo poznať , čomu by malo rozumieť v danom veku 

 

 

Odporúčania:    

- rozvíjať kognitívne a komunikatívne kompetencie individuálnym prístupom   k deťom, 

zamerať sa na kultivovanosť verbálneho prejavu detí,  

- individuálnymi pohovormi nabádať rodičov k nadviazaniu spolupráce  s logopedickou 

poradňou, 

- prehlbovať environmentálne cítenie detí,  
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- viesť deti k osvojeniu a praktickému používaniu základných pravidiel správania sa k 

rovesníkom,  

- naďalej sa individuálne  venovať deťom s OPŠD podľa rámcového programu pre deti 

s odloženou školskou dochádzkou,  

- vytvárať deťom dostatočný časový priestor na hru príchodom do MŠ do 8,00   hodiny .    

- vyzývať deti k verbálnemu vyjadreniu  myšlienky, názoru, postojov, ako  aj ponúknuť 

originálne riešenia problémov aj prostredníctvom využívania otvorených otázok 

- podnecovať deti k získavaniu a porovnávaniu informácií z dostupných učebných zdrojov 

podporiť rozvíjanie ich informačných kompetencií 

- využívať diferenciáciu pri stanovovaní cieľov smerom na deti (individuálne možnosti 

a rozvojový potenciál) 

 

 

 

e) Krúžková činnosť v materskej škole 
 

     V školskom roku 2015/2016 pracovali dva  záujmové krúžky. Boli to – oboznamovanie 

s cudzím jazykom – angličtina a tanečný krúžok, ktoré zabezpečovali lektorky z externého 

prostredia. Oba pracovali podľa rámcových plánov a realizovali sa s informovaným súhlasom 

zákonných zástupcov detí v popoľudňajších hodinách. 

Krúžok na  oboznamovanie sa s cudzím jazykom anglickým bol určený pre predškolákov 

s tried ŽABIEK a SOVIČIEK. 

Návštevnosť bola na dobrej úrovni, deti boli nadšené a tešili sa na každú hodinu.  

V tom, že krúžok viedla lektorka – učiteľka z miestnej ZŠ, nie kmeňová učiteľka, vidím 

prínos, deti získavali nové skúsenosti spoznávali učiteľku,  ktorá ich bude učiť na ZŠ.  

Tanečný krúžok nesplnil očakávania, bol organizovaný živelne a návštevnosť postupne 

klesala, dochádzalo k častým konfliktom medzi deťmi, napriek upozorneniam 

a odporúčaniam zo strany vedenia lektorka nedokázala vytvoriť prostredie so vzájomným 

rešpektom a vlastnou autoritou. Rodičia pristupovali k odhlasovaniu detí z krúžku.  

 

Odporúčania:  

- naďalej pokračovať v realizácii krúžku anglického jazyka 

- zvážiť realizáciu tanečného krúžku, ukončiť spoluprácu s lektorkou 

- zvážiť možnosť realizácie krúžkovej činnosti so zameraním na environmentálnu  

  výchovu 

 

f) Kontrolná a hospitačná činnosť    

 
     Kontrolná činnosť bola rozčlenená na oblasť pedagogickej  a prevádzkovej činnosti. V 

pedagogickej oblasti bola kontrolná činnosť zameraná na využívanie digitálnych technológií, 

inovatívnych metód v edukačných aktivitách, na úroveň pedagogickej dokumentácie a kvalitu 

plánovania VVČ. Zistené nedostatky v pedagogickej dokumentácií boli operatívne 

odstraňované. V plánoch výchovnovzdelávacej činnosti  sa závažné nedostatky nevyskytli,  

zlepšila sa úroveň formulácie výchovno-vzdelávacieho cieľa, v realizácií VVČ je 

pretrvávajúcim problémom  sebahodnotenie detí, netrpezlivosť detí vypočuť hovoriaceho.  

Pedagogická dokumentácia bola vyplňovaná podľa pokynov  a v zmysle platnej legislatívy. 

Určité rezervy boli vo vedení pedagogicko-diagnostických záznamových hárkoch, ktoré 

formou sĺzli do formálnosti, čo nepodporovalo základný pedagogicko-diagnostický zámer 
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týkajúci sa zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na dieťa v súlade s jeho 

individuálnymi potrebami.  

Hospitačná činnosť prebiehala  aj vo forme náhodných  krátkych  návštev , pri ktorých bol 

sledovaný prístup k deťom, plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy.  

Denný harmonogram jednotlivých činností bol dodržaný, učiteľky sa venovali deťom. Úroveň 

ich prístupu a výsledky činností s deťmi bolo možné viditeľne kontrolovať pri zhotovených 

pracovných a výtvarných produktoch a tiež vyjadrením spokojnosti zo strany rodičov. Vo 

všetkých triedach okrem najmladších LIENOK (práce po činnosti dávali deťom domov) boli 

zakladané všetky práce do osobitného šanóna. 

Určité rezervy boli v systémovosti a dôslednosti využívania kontrolných mechanizmov pre 

nedostatok skúseností v kontrolnej činnosti z hospitácií.   

Pri kontrole nepedagogických zamestnancov neboli zistená závažné nedostatky v plnení si  

pracovných povinností, o čom svedčia zápisy z výsledku hygienických kontrol a prijatých 

opatrení.   

Celkove možno zhodnotiť, že pri vykonávaní jednotlivých kontrol sa nevyskytli závažné 

nedostatky ani pracovno – právne problémy. Všetci zamestnanci dodržiavali stanovený 

pracovný čas a harmonogram pracovnej doby.   

  

Opatrenia a návrhy na skvalitnenie  riadenia: 

- vychádzať z odporúčaní štátnej školskej inšpekcie,  

-  zintenzívniť hospitačnú činnosť riaditeľky, 

- v hospitačnej činnosti sledovať aplikovanie alternatívnych a inovačných   spôsobov,  

- zlepšiť systémovosť a  dôslednosť pri opakovanej kontrole uplatnených opatrení vo forme 

odporúčaní   

- analyzovať výsledky vnútroškolskej kontroly a pri uložení opatrení vykonať   dôslednú  

kontrolu ich plnenia,   

- uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať 

internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a 

hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí,  

- ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupnej odbornej aj detskej literatúry, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.   

 

 

 

   10 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,  v ktorých    

        má materská škola nedostatky  

   

 
Pozitíva: 

 

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,   

- veľmi dobrá úroveň ŠVP 

- veľmi dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

- veľmi dobré materiálno – technologické zabezpečenie 

-  zaškolenie pomerne vysokého počtu 5-6 ročných detí pred vstupom do základných škôl,  

   vrátane detí   s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  

-  individuálny prístup k rozvoju kľúčových kompetencií detí,  

- vysoká estetická úroveň tried a iných priestorov materskej školy,  
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- priestranný areál školského  dvora s dostatočným vybavením , 

- fungujúce plánované aktivity,  

- dostatočná informovanosť pedagogických zamestnancov a rodičov o aktuálnom dianí v MŠ 

- nedostatočná pozornosť rodičov k informačným oznamom na nástenkách 

 a web. stránke MŠ 

- výborná spolupráca s RZ pri MŠ  

- výborná sociálna klíma 

- dobrá spolupráca s rodičmi 

- dodržiavanie a ochrana práv detí 

- vybavenie digitálno-informačnými technológiami 

- modernizácia učebných pomôcok 

- pedagogická a detská knižnica na veľmi dobrej úrovni 

- propagácia MŠ prostredníctvom webového sídla MŠ 

- dobra spolupráca so zriaďovateľom 

  

Negatíva:   

 

- absencia vzdelávania učiteliek   

- absencia zapájania do projektov a súťaží mimo MŠ 

- obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie zamestnancov, motivácia 

- nepostačujúca spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   

  a logopedičkou ako poradným orgánom 

- zhoršujúci sa stav budovy (problematika vlhnutia múrov) a oplotenia MŠ 

- budova MŠ nie je zateplená 

- potrebná rekonštrukcia vodovodných batérií v umývarkach LIENOK a ŽABIEK 

- zvyšovanie výdavkov prevádzku spôsobené zhoršovaním technického stavu budovy a    

  príslušných objektov  

- zvyšovanie nárokov na administratívnu prácu, pribúdanie nových právnych predpisov a    

  nariadení 

 

 

 

11 Poslanie, vízia a odporúčania materskej školy   

 

 
 Poslanie materskej školy:     
 
     Poslaním MŠ je dosiahnuť kvalitnú psychomotorickú, kognitívnu a socioemociálnu úroveň 

rozvoja osobnosti ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie v ZŠ a ďalší život 

v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do 

kolektívu a skupiny, prostredníctvom ktorého plníme nasledujúce ciele a zároveň napĺňame 

cieľ výchovy a vzdelávania. 

Poslanie MŠ sa snažíme plniť cez vlastné ciele, ktoré vyplývajú zo zamerania.  

 

 utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, klásť základy evironmentálneho cítenia, 

ochranárskych postojov a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu – separovanie, 

recyklovanie, čistota ovzdušia, možnosti šetrenia vody a energie,  
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 umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania, 

 

 rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a tým utvárať základy 

celoživotného kladného postoja k pohybovým aktivitám, športu, správnej 

životospráve, 

 

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, posilňovať samostatnosť, 

rozhodnosť a zodpovednosť, 

 

 rozvíjať sociálnu komunikáciu, posilňovať individualitu dieťaťa, zvyšovať sociálnu 

a emocionálnu inteligenciu, 

 

 rozvíjať komplexne poznávacie procesy detí – vnímanie, predstavy, fantáziu, 

myslenie, pozornosť, pamäť, s dôrazom na zážitkové učenie, 

 

 podnecovať originalitu, tvorivosť v rámci tvorivých schopností v estetických 

výchovných činnostiach, 

 

 prebúdzať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam, tým rozvíjať manuálne činnosti 

a utvárať základy pracovnej morálky,  

 

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom, a ďalšími 

partnermi, vedením detí k uvedomovaniu si vlastnej identity, získaniu uznania 

a poskytnutia uznania iným (Práva všetkých detí bez rozdielu).Vytvárať podmienky 

pre blaho všetkých detí. 

 zosúladiť výchovné pôsobenie MŠ a rodinnej výchovy kvalitnou spoluprácou učiteliek 

a rodičov, získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve, 

v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s iným odborníkom, 

 

 pripraviť deti na vstup do ZŠ, aby sa ľahko adaptovali na následné primárne 

vzdelávanie po stránke psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej 

a kultúrnej. 

 

            Pravidlá dobrého školáka: 

- komunikujem otvorene, pravdivo, priamo a slušne - 

- rozhodujem sa slobodne a zodpovedne -  

- svoj názor si viem obhájiť -  

- viem si priznať chybu -  

- som tolerantný, spravodlivý, svedomitý a náročný -  

- aktívne počúvam iných ľudí -  

- názory iných rešpektujem -  

- viem oceniť prácu iných ľudí - 

- viem dať šancu iným ľuďom - 

- ctím, vážim si a mám rád seba a iných ľudí - 
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Vízia materskej školy 

  klíma a prostredie materskej školy bude smerovať k tomu, aby deti  radi chodili do 

materskej školy, s dôverou a bez strachu, kde budú môcť prežívať radostné a spokojné 

detstvo, 

  naďalej podporovať, prebúdzať a maximálne rozvíjať tvorivý potenciál detí, 

  viesť deti k vzájomnej úcte, dôvere, uznaniu, znášanlivosti, otvorenosti komunikácií, 

k empatií a vzájomnej spolupráci, 

  v materskej škole ponúknuť kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a 

veku dieťaťa, ktorá bude viesť k získavaniu potrebných kompetencií a ich spôsob aj 

obsah bude odrážať očakávanie detí a ich rodičov, 

  naďalej vytvárať priestor, aby  materská škola hľadala možnosti zapájania rodičov do 

diania školy, 

  zdokonaliť a neustále aktualizovať informácie prostredníctvom webového sídla 

materskej školy, skvalitniť komunikáciu učiteľ – rodič, 

  motivovať učiteľky k potrebe naďalej sa vzdelávať v oblastiach, ktoré  vnesú nové 

možnosti a inovatívne postupy do výchovy a vzdelávania detí v materskej  škole, 

  rozvíjať osobnosť učiteliek, ich tvorivosť, koncepčnosť, osobnú  zodpovednosť a 

schopnosť rešpektovať dieťa a jeho individualitu, 

  podporovať primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, navzájom, 

ale i všetkých zamestnancov školy v smere k rodičom detí a iným partnermi 

spolupracujúcimi s materskou školou, 

  udržať a ďalej posilniť vybudovaný kredit školy v rámci regiónu 

 

 

Odporúčania materskej školy: 

 

 realizovať environmentálnu výchovu v edukačnom procese prostredníctvom 

realizácie vlastného environmentálneho projektu školy „Priatelia Zeme“, 

 uskutočniť krúžok s environmentálnym zameraním „Enviráčik“, 

 realizovať aj naďalej aktivity v spolupráci s rodičmi environmentálne zamerané, 

zachovávať ľudové tradície, 

 prezentovať MŠ na verejnosti, prispievať do Kostolianskych pohľadov, 

 zabezpečovať finančné prostriedky z rozpočtu obce, od rodičov, sponzorov, 

 skvalitniť formu diagnostikovania detí, upustiť od formálnosti, 

 systematicky pristupovať ku kontrolnej a hospitačnej činnosti,  

 naďalej aktívne spolupracovať so zriaďovateľom a aj inými zložkami v obci  

 monitorovať pripravenosť detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ v predškolských 

triedach, 

 zodpovedne pristupovať k plánovaniu VVČ podľa nového ŠVP „Príroda deťom – 

deti prírode“,   

 priebežne odstraňovať nedostatky a havarijné poruchy,  

 podporovať vzdelávanie učiteliek a riadiť sa plánom kontinuálneho vzdelávania, 

 skvalitniť edukačnú činnosť, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a 

progresívna, vychádzať z odporúčaní ŠŠI, 

 odporúčať rodičom spoluprácu s CPPPaP, zabezpečiť návštevu logopéda za 

splnenia podmienky informovaného súhlasu. 
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   12 Záver  

     Počas školského roka sme rozvíjali potenciál každého dieťaťa, všímali sme si 

a identifikovali potreby jednotlivých detí, pomáhali riešiť problémy adekvátnym spôsobom. 

Rozdiely medzi deťmi sa prejavujú v miere ich schopností, v aktivite, kvalite výkonu 

a pozornosti, v individuálnom tempe a v prejavoch individuálnych vlastností. V edukačných 

aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej, 

vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené aj situáciou v rodinách, rôznym socio-  

kultúrnym a ekonomickým zázemím. 

Naša edukačná činnosť bola zameraná na plnenie cieľov plánu výchovno-vzdelávacej 

práce, národných preventívnych programov, plánu aktivít MŠ, rozvíjajúceho programu 

výchovy a vzdelávania detí s OPŠD. 

Edukačný proces bol zameraný na plynulú adaptáciu, rozvoj kľúčových kompetencií, 

podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj jednotlivých stránok osobnosti detí, stimuláciu 

komunikačných kompetencií detí v zmysluplných hrách a činnostiach.  

Cieľom bolo dopĺňať rodinnú výchovu, vychádzať z potrieb detí, uplatňovať všetky profilácie 

materskej školy, ktoré sú súčasťou ŠkVP, do obsahu výchovy a vzdelávania implementovať   

environmentálnu výchovu, výchovu k prosociálnosti a výchovu k zdravému životnému štýlu, 

stimulovať rozvoj tvorivosti, prehlbovať spoluprácu s rodičmi a ostatnými organizáciami. 

Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, 

k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, 

pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej 

úspešnosti detí a rodičom umožňuje spoznať, že materská škola je spoľahlivá a má svoje 

opodstatnenie. 

 

     Na záver analýzy môžem konštatovať, že  tak ako po ostatné roky, aj  v školskom roku 

2015/2016  výchovno – vzdelávací proces prebiehal plynulo na dobrej úrovni a  bol 

prispôsobený vekovým osobitostiam detí.  

Aktivity rôzneho druhu viedli deti k ich rozvoju s využitím rôznych metód a foriem práce, 

didaktických pomôcok, postupov, ktoré deti motivovali ku kognitívnemu, perceptuálno – 

motorickému a afektívnemu rozvoju .   

V MŠ bola veľmi dobrá  pracovno – motivačná atmosféra, vzťahy v kolektíve sú dobré. Vo  

výchovno – vzdelávacom procese  nedochádzalo k závažným nedostatkom.            

V školskom roku 2015/2016 končí plánovanie podľa ŠkVP „Príroda deťom – deti prírode“ 

z r. 2009, vypracovali sme nový ŠkVP, keďže pokračujeme v environmentálnom zameraní, 

názov sme ponechali. 

To znamená, že od septembra 2016  začíname plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie 

v našej MŠ podľa  ŠkVP „Príroda deťom – deti prírode“- 2016. 

V našej ďalšej práci hlavnou doménou bude dosiahnuť optimálnu kognitívnu, 

psychomotorickú a sociálno-emociálnu úroveň ako základ pre školské vzdelávanie v 

základnej škole a pre život v spoločnosti.  
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Správa 
 

     o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti                                       

Materskej školy Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany                                              

za školský rok 2015/2016 

 

 

 

Predkladá: 

 

Jarmila Strečanská 

zastupujúca riaditeľka MŠ 

 

 

Prerokovaná Pedagogickou radou, dňa 25. 08. 2016 

 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi MŠ – obci Veľké Kostoľany  

  

schváliť - neschváliť 
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Stanovisko  zriaďovateľa:  
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