
                                             Správa 

 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

         Materskej školy v Záhorskej Vsi, ul. Hlavná 569/91 

                            za školský rok 2015/2016 

 

 

 
Predkladá: 

Jana Soboličová 

Riaditeľka MŠ 

Záhorská Ves 

 

 

Prerokované na Pedagogickej                            Stanovisko Rady školy: 

rade MŠ dňa :  31.08.2016                        Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                                                                                     schváliť 

                                                                      Správu o VVČ, jej výsledkoch 

Záver:                                                            a podmienkach za školský rok 

Pedagogická rada MŠ                                                 2015/2016 

     Schvaľuje                                                

Správu o VVČ, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok                       .......................................................... 

     2015/2016                                                       Predseda rady školy 

 

                                                                       

                                                                       

...................................................... 

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ                   Stanovisko zriaďovateľa 

                                                                             Obec Záhorská Ves 

 

                                                                             schvaľuje/neschvaľuje 

                                                                       Správu o VVČ, jej výsledkoch a   

                                                                       podmienkach MŠ  Záhorská Ves 

                                                                            za školský rok 2015/2016 

                                                                        

 

                                                                      

 

                                                                     .......................................................... 

                                                                     JUDr. Šimkovič Boris, starosta obce 
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Vypracoval:  Jana Soboličová, riaditeľka MŠ 

                      Tatiana Juhászová 

 

 

 

Východiská a podklady: 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

 

3. Koncepcia materskej školy na roky 2009 – 2014 

 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Záhorská Ves 

 

5. Plán práce MŠ Záhorská Ves na školský rok 2015/2016 

6. Vyhodnotenia projektov organizovaných MŠ 

 

7. Ďalšie podklady: akcie MŠ, plán kontrolnej činnosti, dochádzka detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Základné identifikačné údaje o materskej škole  

 

1. Názov školy    Materská škola 

2. Adresa školy Hlavná 569/91 

900 65 Záhorská Ves 

3.Telefónne číslo 034 77 80 308 

4. Internetová adresa www.zahorskaves.sk 

e-mail :materskaskola @ zahorskaves.sk 

 5. Zriaďovateľ Obec Záhorská Ves 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Jana Soboličová Riaditeľka materskej školy 

Tatiana Juhászová Zástupkyňa materskej školy 

Martina Poláková Vedúca školskej jedálne 

 

 

Rada školy 

 
Rada školy pri Materskej škole v Záhorskej Vsi 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 

 

Členovia Rady školy 

  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/ za 
1 Tatiana Juhászová predseda zástupca pedagogických zamestnancov 

2 Viera Višváderová člen zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

3 Edita Danihelová člen zástupca rodičov 

4 Gabriela Malíková 

Mgr. 

člen zástupca poslancov OZ 

5 Michaela Danihelová člen zástupca zriaďovateľa 
 

Rada školy zasadá spravidla raz ročne. 

Obsah rokovania zasadnutí: 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

materskej školy 

- Školský poriadok materskej školy 

- Plán práce materskej školy 

http://www.zahorskaves.sk/
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- Školský vzdelávací program materskej školy 

- Aktuálne informácie o finančnom a materiálnom zabezpečení materskej školy    

 

Metodické združenie /ďalej MZ /   

 
Metodické združenie viedla Renáta Lenčová, členmi MZ boli všetky pedagogické 

zamestnankyne. 

MZ posudzovalo špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu plánovania podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 

Zvyšovalo metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania v jednotlivých vekových 

kategóriách detí predškolského veku a v jednotlivých oblastiach kognitívneho, socio-

emocionálneho a percepčno-motorického vývoja. 

Plán MZ bol zameraný na hodnotenie a prípadnú inováciu Školského vzdelávacieho programu   
 

2. Údaje o počte detí vrátane detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami   

 
 

Stav detí 

k 15.9.2015 

  Stav detí 

k 30.06.2016 

 

Trieda Počet 

detí  

celkom 

OŠD Trieda Počet 

detí 

1. /3 – 4 r./ 13  1. 15 

2. /4 – 5 r./ 23  2. 17 

3.A /5 – 6 r./ 23  3. 23 

3.B /5 – 6 r./ 24 4 4. 24 

                                                         
Dochádzka detí v školskom roku 2015/2016 

 

 

Mesiac Počet detí I. tr. II. tr. III.A III.B Priem. doch. Priem. doch. V % 

September 83 10,40   14,55 18,61 14,90 58,46 70,43 

Október 83   8,70   10,31 16,86 14,10 49,97 60,20 

November 80   6,10     8,65 13,45 13,91 42,10 52,62 

December 76   9,10   11,93 12,37 13,60 47 61,82 

Január 78   9,23   12,66 16,33 14,80 52,99 67,93 

Február 79   8     9,33 10,85 12,80 40,98 51,87 

Marec 80   7   10,90 13,80 13,51 45,20 56,50 

Apríl 81 12,31   12,47 13,71 15,60 54,08 66,76 

Máj 80 10,9   14,13 15,27 14,70 55 68,75 

Jún 79 11,18   12,04 14,09 14,40 51,71 65,45 

Spolu    9,29   11,69 14,53 14,23 49,74  
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V školskom roku 2015/2016 navštevovalo MŠ  5 detí v hmotnej núdzi 

 

 

 

3. Stupeň vzdelania 

 
Deti, ktoré absolvovali minimálne posledný ročník vzdelávacieho programu odboru 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole získali Osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania. V školskom roku 2015/2016 získalo Osvedčenie 39 detí. 

 

 

4. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, 

zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

V školskom roku 2015/2016 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu 

Zvedavé vranky Danka a Suzi, ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 0- predprimárne vzdelávanie. Deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou plnili Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s OPŠD v MŠ 

 

 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov  
/údaje k júnu 2016/ 

 

 

Zamestnanci Počet Kvalifikovaní Doplňujúci si 

kvalifikáciu 
Pedagogickí 

zamestnanci 

8 8 - 

Prevádzkoví 

zamestnanci 

5 5 - 

Z toho -  materská škola 2 2 - 

            - školská jedáleň 3 3 - 

 

Riaditeľka MŠ spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie . 
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6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických   zamestnancov  

      v školskom roku 2015/2016 

 

 
 

P.č. Meno, priezvisko, titul Druh vzdelávania Názov vzdelávania Priebeh vzdelávania 

1. Viera Grogerová  adaptačné prebieha 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

     7. Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy 

 
 

Termín Aktivita Účasť detí Účasť dospelých 

02.09.2015 Otvorenie školského roka s mažoretkami 6 1 učiteľka, riaditeľka 

23.09.2015 Beseda so psychologičkou 15 rod. 4 učiteľky 

25.09.2015 Rady policajta Róberta 

Bezpečne na cestách 

55 3 učiteľky 

06.10.2015 Rozprávka o sláčikovom kvartete 59 4 učiteľky 

15.10.2015 Prezentácia Veselé zúbky 54 

 

5 učiteliek 

24.10.2015 Deň úcty k starším v kultúrnom dome  25 4 učiteľky 

 

27.10.2015 Policajt Robert Becepáčik na ceste 51 5 učiteliek 

28.10.2015 Pán Smietko- turistická vychádzka 44 8 učiteliek 

 

06.11.2015 Zdravá škôlka prezentácia 47 4 učiteľky 

 

18.11.2015 Bábkové divadlo- Ako Kubo našiel poklad 53 4 učiteľky 

23.11-

27.11 2015 

Predplavecký výcvik v Malackách 17 2 učiteľky 

04.12.2015 Mikuláš v materskej škole 56 4 učitelky 

09.12.2015 Vianočný koncert s Miou 54 4 učiteľky 

16.12.2015 Vianoce v materskej škole 52 8 učiteliek 

rodičia, hostia 
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20.12.2015 Vianočné trhy v kultúrnom dome 12 4 učiteľky 

21.12.2015 Vianoce v Dome opatrovateľskej služby 19 4 učiteľky 

21.01.2016 Divadlo ujo Hoblina- Stratená rukavička 65 4 učiteľky 

29.01.2016 Policajt Robert 62 5 učiteliek 

02.02.2016 Karneval 63 8 učiteliek 

17.02.2016 Výtvarná súťaž v Malackách   2 1 učiteľka 

17.02.2016 Divadlo- Striga Figa 44 4 učiteľky 

06.05.2015 Fotenie detí 71  

18.02.2016 Výstava plazov v Základnej škole 28 2 učiteľky 

15.03.2016 Kúzelník v materskej škole 42 4 učiteľky  

 

18.03.2016 Vítanie Jari 35 8 učiteliek 

21.03.2016 Návšteva knižnice 34 6 učiteliek 

23.03.2016 Návšteva v základnej škole 27 3 učiteľky 

01.04.2016 Rozprávková noc v materskej škole 15 7 učiteliek 

 

22.04.2016 Bábkové divadlo Jurko a prasiatka 48 6 učiteliek 

21.04.2016 Deň zeme v materskej škole 52 8 učiteliek 

24.04.2016 Sami sebe- Deň Zeme v kultúrnom dome   9 3 učiteľky 

27.04.2016 Mám básničku na jazýčku- recitačná súťaž 

v Malackách 

  2 1 učiteľka 

08.05.2016 Deň matiek v kultúrnom dome 21 4 učiteľky 

 

09.05.2016 Deň matiek v materskej škole 28 4 učiteľky 

11.05.2016 Deň mlieka- prezentácia 45 7 učiteliek 

13.05.2016 Anglické divadlo v kultúrnom dome- Ako 

dedko ťahal repku 

33 2 učiteľky 

18.05.2016 Divadlo – Princ Bajaja 51 7 učiteliek 

26.05.2016 Okresná tanečná súťaž v Malackách   2 2 učiteľky 

01.06.2016 MDD- športová olympiáda 61 8 učiteliek 

03.06.2016 Hasiči v materskej škole 56 8 učiteliek  

06.06.2016 Návšteva detí z Kindergarten Angern 43 8 učiteliek, hostia 

 

08.06.2016 Športová olympiáda v Malackách 6 2 učiteľky 

09.06.2016 Výlet do prírody 58 8 učiteliek 

10.06.2016 First Farms – exkurzia na farme 59 8 učiteliek 

17.06.2016 Policajt Róbert kontroluje, odmeňuje 54 4 učiteľky 

20.06.2016 Slávnostné vystavenie tabla, privítanie 

u pána starostu 

20 4 učiteľky 

20.06.2016 Deň otcov 45 8 učiteliek, rodičia 

24.06.2016 Rozlúčka s predškolákmi 35 5 učiteliek, hosti a 

rodičia 
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8. Údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená 

 
 

 

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Bezpečne na cestách“ 

pod názvom „Policajt Róbert vám radí všetečne, slovensky, nemecky na cesty bezpečne“ 

Každý mesiac prebiehali pre deti prezentácie s dopravnou tematikou, ktoré pripravovala pani 

učiteľka Ľubica Darmová Bc. 

 

Projekt „Naučme deti piť čistú vodu „ v spolupráci s Aquatrade Slovakia pokračoval aj 

v školskom roku 2015- 2016.  Cieľom projektu bolo naučiť piť deti čistú a zdravú vodu a tým 

podporiť ich zdravý vývoj. Zároveň vybudovať u detí pozitívny vzťah k čistej a zdravej vode, 

a tým aj uvedomovanie si podpory svojho zdravia, prirodzeného toku energie v tele, 

sústredenosti a vyššej psychickej a fyzickej výkonnosti. V rámci projektu za finančnej 

podpory rodičov bola škola vybavená filtračným zariadením a galónmi s vodou vo všetkých 

triedach. 

 

V Projekte „Pán Smietko“ v spolupráci s ASA Zohor sa naša materská škola  od januára 

2015 zapojila do zberu papiera, skla a  plastov. V areály materskej školy máme umiestnené 

zberné nádoby na triedený odpad. V školskom roku 2015- 2016 sme za vyzbierané suroviny 

dostali 19,20 eur. 

V rámci projektu deti poznávali okolitú prírodu, učili sa chápať a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a životným prostredím, zážitkovým učením získavali pozitívne postoje k ochrane 

prírody, zúčastňovali sa prezentácii na interaktívnej tabuli, ktoré pripravovala pani učiteľka 

Lucia Mrázová. 

 

Projekt „ Rozprávkový chodníček“, ktorý vypracovala pani učiteľka Zuzana Zábojníková,   

mal za úlohu podporovať rozvíjajúcu sa predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť detí, rozvíjať 

kladný vzťah k literárnemu umeniu. V rámci projektu sa deti oboznamovali s klasickými, 

modernými a veršovanými rozprávkami, absolvovali divadelné vystúpenia v materskej škole 

a v Bratislave. Deti navštívili miestnu knižnicu, hrali sa na spisovateľov,  ilustrátorov,  

divadielka,  tvorili si vlastné knihy. 

 

Projekt „Zdravá škôlka“ podporoval u detí výchovu k zdravému životnému štýlu, 

k zodpovednosti  za svoje zdravie, rozvíjal u detí správne stravovacie návyky. Deti 

absolvovali vychádzky do prírody , pobyt vonku za každého počasia, rôzne športové aktivity, 

ochutnávky zdravých jedál, ovocia a zeleniny, pitný režim / čistá voda/.  Zúčastňovali sa 

prezentácii o zdravej výžive, ktoré pripravovala pani učiteľka Silvia Klímová 

Cieľom projektu bolo znížiť chorobnosť detí, zlepšiť dochádzku, zvýšiť záujem o pohybové 

aktivity a zlepšiť u detí stravovacie návyky. 

 

Projekt „ Veselé Zúbky“ podporoval u detí návyky správnej starostlivosti o chrup. Deti si 

osvojili základné poznatky o zúbkoch, ako sa starať o ústnu dutinu spoznávali správne 

techniky čistenia zúbkov. Cieľom projektu bolo znížiť výskyt zubných kazov u detí a rozvíjal 

potrebu chrániť zdravie zúbkov. Prezentácie pripravovala pani učiteľka Miroslava Chvílová. 
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9.Inšpekčná činnosť 

 
V školskom roku 2014/2015 nebola v našej materskej škole vykonaná žiadna inšpekcia 

 

 

 

 

10.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

materskej školy 

 
   Materská škola je štvortriedna, umiestnená v účelovej poschodovej  budove. Prízemie tvorí  

vstupná hala, dve triedy, sociálne zariadenia, dve šatne, miestnosť pre prevádzkovú 

pracovníčku, dve jedálne, dve spálne, kuchyňa s príslušnými priestormi, denná miestnosť pre 

učiteľky, zborovňa, učebňa cudzích jazykov, kabinety, dve terasy. Na poschodí sa 

nachádzajú dve šatne, dve triedy s priestorom na spanie a cvičenie, so zariadením pre osobnú 

hygienu detí, riaditeľňa, zborovňa, miestnosť pre prevádzkovú pracovníčku. 

 

 

Materská škola je dobre vybavená hračkami a hrovým materiálom, spotrebným materiálom 

slúžiacim na celostný rozvoj osobnosti detí, pomáhajúcim plniť učebné osnovy školského 

vzdelávacieho programu, učebnými pomôckami vrátane elektronických didaktických 

pomôcok, informačno-komunikačnými technológiami využívanými vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti, ako aj pri riadení materskej školy . 

 

V budúcnosti chceme vybudovať na školskom ihrisku detské dopravné ihrisko, ďalšie 

pieskovisko, preliezky a vysadiť zeleň s cieľom vytvoriť priestor pre zdravý a bezpečný 

pohyb detí. 

 

 

 

 

 

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 
   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy 

prispieval zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves sumou 12€ za jeden mesiac. V školskom roku 

2015/16 bola vybraná suma vo výške  4440,- € .  
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Rozpočet materskej školy a jeho čerpanie 

 
 Rozpočet 

2015/€ 

Čerpanie 

2015/€ 

Rozpočet 

2016/€ 

Mzdy MŠ 90 000 96258,42 104 000 

Odvody MŠ 32670 34884,40 37480 

Cestovné      50         0        50 

Plyn   9000  10090,53    11000 

Elektrina   2500   2618,71    2500 

Voda    2500   631,71    2000 

Telefón      230      153,27       200 

Poštovné       100         63,20       100 

Všeobecný materiál    1000       1858,28     1000 

Všeobecný materiál – príspevky 

rodičov 

   4500     5289,86      5000 

Čistiace prostriedky      1000      677       1000 

Hygienické potreby pre deti      200 36                 200 

Kancelárske potreby   1000      1416,41     1000 

MŠ projekt nemecký jazyk           0        0             2000 

Všeobecný materiál KŠÚ      3600 4340     4340 

Knihy, časopisy, noviny       1000       1408,66         1000 

OOPP         800       754,04         1000 

Údržba PC        200            0              1020 

MŠ elektrické vedenie             0         0              20000 

Údržba budovy             1000             1169,06          1500     

Školenie       200           29,90         200 

Služby    1500       5054,41      1500 

Poistka deti        350        196,30         250 

Dohoda vykurovanie        1300      1080       1500 

MŠ maľovanie             0       0              5000 

Materiál oprava terasy MŠ      0            2113,61              0 

Terasa schody      50000        0              0 

Nadstavba MŠ z RF              0           135069,1                            0 

Softwer a licencie darované PC              0        540              0 

PC MŠ             1000               0       0 

MŠ fasáda 3000             

 

                        

                        

0               

 

                        0 

Spolu               208900    184079,31   204840 
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Rozpočet školskej jedálne pri MŠ a jeho čerpanie 

 
 Rozpočet 

2015/€ 

Čerpanie 

2015/€ 

Rozpočet 

2016/€ 

Mzdy            18000 19294,76       19000 

Odvody  6305  6712,24         6650  

Cestovné       20         0 20        

Čistiace prostriedky      350      357,69           400       

Vybavenie kuchyne     1600   784,76              0           

Kancelárske potreby      400       188 250      

Drobný materiál      500       0 1000      

Školenie        20           0     21        

Všeobecné služby MŠ ŠJ   1000         396,96   500   

OOPP      300       118,40   300      

MŠ ŠJ stôl nerezový      3000           5577,84       0      

MŠ licencia program               102       102    102           

Maľovanie kuchyne           1 000       0 1000           

Odmeny zamest. z mimoprac. 

pomeru  

           300       0       0           

Poštovné  20 4      10  

Náhrady                         0   30       0 

     

SPOLU 32917 33566,65 29253 

 

 

 

 

 

 

12.      Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere 

rozvoja materskej školy na školský rok 2015/2016 a vyhodnotenie 

jeho plnenia. 

 

 
Cieľ VVČ na školský rok 2015/16 

 

Cieľom bolo u detí podporovať experimentovanie a bádanie, rozvíjať hodnotiace zručnosti vo 

vzťahu k vlastnému pokroku. Rozvíjali sme tvorivé a kritické myslenie, schopnosť pracovať 

v kolektíve, vzájomne sa rešpektovať. Efektívne sme využívali digitálne technológie, ktoré 

máme k dispozícii, pričom sme dôsledne rešpektovali vývinové osobitosti detí predškolského 

veku.  
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- do edukačného procesu sme zaraďovali aktivity, ktoré boli realizované zážitkovým 

učením s cieľom podporovať komplexný rozvoj detí 

- vytvárali sme deťom vhodné prostredie na stretnutie s cudzím jazykom, využívali sme 

rôznorodé metódy na jeho osvojovanie 

- spolupracovali sme s rakúskou Kindergarten v Angerne a podporovali sme u detí 

snahu komunikovať v cudzom jazyku s rešpektom na záujmy a potreby detí 

- spoločnými aktivitami deti poznávali inú kultúru, zvyky, tradície /šarkaniáda, 

Vianoce, Karneval, Vítanie jari, výlety, vzájomné priateľské stretnutia, tvorivé 

dielne.../ 

- deti mali možnosť zistiť, že svet je rozmanitý a ľudia hovoria aj inak ako oni samé 

 

Cieľ, ktorý si materská škola určila bol splnený 

 

13. Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky,  

a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 

a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení   

 

 
   Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole bolo dosiahnuť 

optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ 

pripravenosti na školské vzdelávanie a na nový život v spoločnosti. Východiskom bola 

jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu 

 

Informáciu o týchto oblastiach uvádza materská škola podľa SWOT analýzy /techniky 

sebahodnotenia školy/ t.j. silné stránky materskej školy, slabé stránky materskej školy, 

príležitosti a riziká. 

 

SILNÉ STRÁNKY /S/ 

 

- plánovanie, organizácia práce v MŠ 

- vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

- množstvo akcií v MŠ, ktoré nie sú na 

úkor kvality 

- záujem o realizáciu nadštandardných 

aktivít 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

- individuálna integrácia detí so ŠVVP 

- zapájanie sa do projektov 

- vysoké pracovné nasadenie 

a entuziazmus pracovníkov 

- výhodná poloha budovy 

- podpora rodičov a sponzorov škole 

- dobrá povesť školy 

- dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

SLABÉ STRÁNKY /W/ 

 

- spoločenská nedocenenosť 

povolania učiteľ – z toho 

vyplývajúca nízka motivácia 

 

PRÍLEŽITOSTI /O/ 

 

- dobré podmienky pre výchovu 

RIZIKÁ /T/ 

 

- nedostatok finančných 
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a vzdelávanie detí 

- aktivity zamerané na rozvíjanie talentu 

detí 

- aktivity zamerané na maximálne 

rozvíjanie osobnosti dieťaťa aj 

v mimoškolských aktivitách /krúžkoch/ 

- aktivity zamerané na rozvíjanie 

spolupráce rodiny a školy 

- vysoká odborná spôsobilosť pedagógov 

prostriedkov 

- odchod učiteliek z dôvodu 

nedostatočného finančného 

ohodnotenia 

- neustála nutnosť opráv budovy 

 

 

 

 

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 sme vytvorili učebné osnovy, 

v ktorých sme rozpracovali 10 obsahových celkov do 40 tém týždňov, ktoré boli 

zrealizované v priebehu 10 mesiacov školského roka. 

   Učebné osnovy obsahovali vzdelávacie oblasti, obsahové štandardy, výkonové 

štandardy a kompetencie. Pri plánovaní sme rešpektovali integráciu tematických okruhov  

/ Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra/ a vzdelávacích oblastí /perceptuálno-motorická, 

kognitívna, sodiálno-emocionálna/. 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 

Silné stránky 

- kontrolovať pri pohybe svalové 

napätie a dýchanie 

- vedieť udržať rovnováhu 

- ovládať základné lokomočné pohyby 

- zaujať rôzne postavenia podľa 

pokynov 

- orientovať sa v priestore /vo vzťahu 

k vlastnej osobe 

- poznať názvy základných polôh, 

postojov a pohybov 

- napodobňovať pohyb v rôznych 

podmienkach /s náčiním, na náradí/ 

- pohybovať sa okolo osi vlastného 

tela/obraty, kotúle/ 

- manipulovať s rôznymi predmetmi, 

náčiním /rukami, nohami, kolenami, 

hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, 

guľať, pohadzovať, odrážať, kopať, 

driblovať, balansovať 

- zaujať adekvátne postoje k pohybu 

a aktivitám 

- zvládnuť sebaobslužné činnosti/ 

obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, 

čistiť si zuby/ 

- zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty/ 

Slabé stránky 

 

- prejaviť v rôznych pohybových   

činnostiach vlastnú lateralitu 

      -     vedieť dodržiavať zvolené pravidlá,  

            rešpektovať ostatných 

- sedieť správne a dodržiavať sklon 

papiera pri kreslení na stole 

- návyky správneho stolovania, jesť 

s príborom, udržiavať čistotu pri jedle 

- držať správne grafický materiál 

a používať primeranú intenzitu tlaku 

na podložku pri používaní rôznych 

techník 
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upratať po sebe, dávať pozor na odev  

- zhotoviť výtvory z rozmanitého 

materiálu, vrátane odpadového, 

rôznymi technikami/ strihať, lepiť, 

tvarovať.../ 

- zhotoviť výtvory zo skladačiek 

a stavebníc z rôzneho materiálu 

postupne od väčších dielcov až po 

drobné dieliky podľa vlastnej fantázie 

a podľa predlohy 

- zvládnuť na základe nápodoby 

a slovných inštrukcií dospelého na 

elementárnej úrovni prácu 

s počítačom – pracovať s detskými 

edukačnými programami 

- využívať koordináciu zraku a ruky 

 

- kresliť veľkými grafickými pohybmi 

- kresliť uvoľnenou rukou plynulo 

a smelo 

- znázorňovať graficky motivovaný 

pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

/kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/ 

zápästia //vertikálne línie, 

horizontálne línie, krivky, slučky/ 

a pohybu dlane a prstov/ horný 

a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, 

ležatá osmička, fiktívne písmo/ 

- dodržať pravidlá hudobno-

pohybových hier 

- uplatňovať spoluprácu v skupinovej 

hudobno-pohybovej alebo hudobno-

dramatickej hre 

- zladiť pohybovú a hudobnú stránku 

v hudobno-pohybovej hre 

- stvárniť hudobno-dramaticky textovú 

časť hry 

- pohybovať sa v rôznom prostredí 

/sneh, ľad, voda/ bez strachu a zábran 

- otužovať sa prostredníctvom vody, 

snehu, vetra, slnka 

- modifikovať pohyb v zmenených 

podmienkach alebo v problémových 

situáciách 

- pohybovať sa rôznymi spôsobmi 

medzi prírodnými alebo umelými 

prekážkami 

- využívať na pohyb rôzne pomôcky 

- zvládnuť na elementárnej úrovni 

       špeciálne pohybové zručnosti 



 15 

a schopnosti 

- zvládnuť turistickú vychádzku do 

blízkeho okolia 

- prejaviť zručnosti a praktickú 

tvorivosť pri vytváraní produktov 

z prírodnín prostredníctvom využitia 

rôznych pracovných a výtvarných 

techik 

- rytmizovať samostatne hrou na telo 

2/4, ¾ takt pri rôznych postojoch, 

chôdzi, behu 

- pohotovo reagovať na zmenu tempa 

hudobného sprievodu 

- vyjadriť náladu piesne a hudby 

prirodzeným kultivovaným pohybom 

- uplatňovať tanečné prvky/cvalové 

poskoky, poskočný krok, otočky, 

úklony/ 

- uplatňovať získané schopnosti 

v pohybovej improvizácii podľa 

hudby 

 

 

 

Kognitívna oblasť 

 

Silné stránky 

- predstaviť sa menom i priezviskom 

 

- zaujať postoj k členom rodiny, 

vrátane novonarodeného člena rodiny, 

vyjadriť ho prostredníctvom rôznych 

umeleckých výrazových prostriedkov 

- orientovať sa v tesnej blízkosti 

domova a materskej školy 

- rozlíšiť dominanty svojho bydliska 

- prejaviť pozitívne postoje k svojmu 

telu a vyjadriť ich prostredníctvom 

rôznych umeleckých výrazových 

prostriedkov 

- zaujať postoj k svojmu domovu 

a vyjadriť ho prostredníctvom 

rôznych umeleckých výrazových 

prostriedkov 

- určiť  na základe viaczmyslového 

vnímania častí tela a jednoduchým 

spôsobom opísať ich funkciu 

- vnímať a určiť viacerými zmyslami 

niektoré životne dôležité orgány 

/srdce, pľúca, mozog, atď./ 

Slabé stránky 

- priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa určitých kritérií /farba, tvar, 

veľkosť/ 

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť 

a určiť niektoré priestorové 

geometrické tvary 

- priradiť, rozoznať a pomenovať farby 

na obklopujúcich reáliach 

- rozlíšiť časové vzťahy čo je teraz, 

dnes, čo bolo včera, čo bude zajtra 
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- rozlíšiť a jednoduchým spôsobom 

intuitívne opísať stav zdravia 

a choroby 

- zaujať pozitívne postoje k svojmu 

zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť 

ich prostredníctvom rôznych 

umeleckých výrazových prostriedkov 

- privolať pomoc dospelého 

v krízových situáciách, v ktorých je 

ohrozené jeho zdravie alebo zdravie 

iných 

- uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

s neznámymi osobami 

- rozlíšiť príčiny možného 

nebezpečenstva a poškodenia zdravia 

pri zakázanej manipulácii 

s niektorými predmetmi, napr. 

s ostrými , zápalkami, liekmi, 

chemikáliami, čistiacimi 

prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale 

aj neznámymi prírodninami 

- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si 

zdravé potraviny 

- zdôvodniť význam dodržiavania 

pravidiel cestnej premávky vzhľadom 

na bezpečnosť 

- poznať základné dopravné značky, 

riadiť sa podľa nich,  

- prechádzať bezpečne cez cestu pod 

vedením starších osôb 

- poznať, slovne opísať a umelecky 

stvárniť rozmanité ľudské činnosti 

- poznať a v hrách napodobniť prácu 

rodičov 

- pochopiť význam práce na základe 

rozmanitých pracovných činností 

- riešiť interaktívne úlohy v detských 

edukačných programoch 

- uplatňovať individuálne farebné 

videnie 

- uplatňovať na základe vlastného 

pozorovania farebnú rozmanitosť vo 

výtvarných, pracovných i technických 

produktoch 

- poznať, rozlíšiť , priradiť a triediť 

dopravné prostriedky podľa miesta 

pohybu /zem, voda, vzduch/ 

- určiť rovnaké alebo rozdielne 

množstvo prvkov v skupine 

- počítať minimálne od 1 do 10  
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- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny 

- aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní ľudskej 

postavy / s uplatnením výtvarných 

a pracovných techník/ 

- dodržať zásady ochrany zdravia 

- priradiť číslo k danému počtu 

predmetov od 1 do 10 

- vykonávať jednoduché operácie 

v číselnom rade od 1 do 10 

- orientovať sa v časových vzťahoch 

jedného dňa, týždňa a roka v spojení 

s konkrétnymi činnosťami 

a prostredníctvom rozlišovania 

podstatných znakov 

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť 

a určiť niektoré priestorové 

geometrické tvary 

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných 

obrázkov, paličiek alebo 

geometrických tvarov obrazce 

a útvary podľa fantázie, predlohy 

a slovných inštrukcií 

- počúvať s porozumením 

- reagovať neslovne na otázky a pokyny 

- reagovať slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou 

odpoveďou alebo jednoduchou frázou 

- rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobia 

- určiť niektoré pozorovateľné 

spojitosti medzi rastlinnou 

a živočíšnou ríšou 

- zdôvodniť význam prírodného 

prostredia na základe pozorovania 

a zážitkov z prírody 

- poznať a rozlíšiť zložky živej 

a neživej prírody 

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektoré domáce, lesné 

a exotické zvieratá, vtáky a voľne 

žijúce živočíchy 

- zdôvodniť úžitok niektorých 

domácich zvierat 

- zaujať pozitívne postoje k zvieracej 

ríši 

- poznať nebezpečenstvo vyplývajúce 

z dotýkania sa neznámych zvierat 

- poznať, opísať a rozlíšiť niektoré 
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kvety 

- uvedomiť si a vedieť zdôvodniť 

význam starostlivosti o rastliny 

- poznať, opísať a rozlíšiť stromy 

a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť 

- vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

 

- poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy 

ovplyvnené počasím 

- vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami vlastné 

predstavy o zemi, slnku , mesiaci a 

hviezdach získané pozorovaním 

a z rôznych médií 

- vnímať rôznorodosť hračiek 

a predmetov vo svojom okolí 

- vnímať a rozoznať, že hračky 

a predmety sú z rôzneho materiálu, 

ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, 

veľkosť atď. 

- pomenovať miesto svojho bydliska 

- vymenovať niektoré názvy ďalších 

miest a obcí 

- vedieť, že naša vlasť je Slovenská 

republika a hlavným mestom je 

Bratislava 

- poznať niektoré miestne a štátne 

symboly 

- zapojiť sa aktívne do prípravy osláv 

sviatkov a spoločenských udalostí 

vrátane udržiavania ľudových tradícií 

- vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami pocity, 

dojmy a zážitky z osláv a sviatkov 

- overiť si z detských encyklopédií 

a iných médií, že svet je rozmanitý 

- vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami pocity, 

dojmy z pozorovania sveta 

 

 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

 

Silné stránky 

- komunikovať prijateľným spôsobom 

pozitívne a negatívne emócie 

a vyjadriť pocity 

- prejaviť sebareguláciu v hrách a iných 

Slabé stránky 

 

- uplatňovať spisovnú podobu 

materinského jazyka 

- nenásilne riešiť konflikty, dohodnúť 
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aktivitách- konať s ohľadom na seba 

a druhých 

- rozhodovať sa pre určitú činnosť 

- pozdraviť, poďakovať a požiadať 

o pomoc 

- uvedomovať si a uplatňovať vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady so 

zreteľom na jedinečnosť iných detí 

v skupine 

- počúvať s porozumením a citovým 

zaangažovaním detskú ľudovú 

a autorskú poéziu, príbehy, rozprávky 

- hodnotiť svoje vlastné schopnosti 

v rôznych činnostiach 

- nadviazať neverbálny a verbálny 

kontakt s inými deťmi a dospelými 

- predstaviť seba a svojho kamaráta 

- počúvať s porozumením 

- rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú 

zásobu 

- uplatniť aktívnu slovnú zásobu 

vzhľadom na obsahový kontext 

- vedieť sluchom rozlíšiť jednotlivé 

hlásky v slove, ich kvalitu 

a lokalizáciu 

- používať synonymá, antonymá 

a homonymá a vytvárať rýmy 

- uplatňovať schopnosť analyticko-

syntetických hier a činností so 

slovami 

- rozlišovať pozitívne i negatívne 

emócie druhých osôb 

- rozdeliť sa, obdarovať niekoho 

a pomôcť inému 

- vyjadriť elementárne hodnotiace 

postoje k správaniu iných 

- komunikovať otvorene bez bariér 

a predsudkov 

- vyslovovať správne a zreteľne všetky 

hlásky a hláskové skupiny 

- prijať v rozhovore s inými deťmi 

názorovú odlišnosť, prijateľným 

spôsobom obhajovať svoje vlastné 

názory 

- hodnotiť a rozlišovať pozitívne 

i negatívne charakterové vlastnosti 

ľudí na základe reálnych a fiktívnych 

situácií 

- zaujať pozitívne a empatické postoje 

k chorým, k osobám so zdravotným 

sa na kompromise 

- zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť 

v nej spolupracovať 

- obhajovať nenásilne vlastné 

stanovisko v prípade vzniku konfliktu 

- uplatňovať a rešpektovať návyky 

kultúrneho správania a spoločenských 

pravidiel 
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postihnutím, starým ľuďom, 

multikultúrnej a socioekonomickej 

rozmanitosti ľudstva 

- citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

a jedinečnosť 

- hodnotiť prírodné prostredie 

- prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov 

- prakticky uplatňovať návyky 

starostlivosti o prírodu 

- rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo 

starostlivosti o prírodu a zobraziť ich 

- prejavovať radosť z hry 

- chápať rôznorodosť z hier 

- začať, rozvíjať a dokončiť hru 

- uplatňovať tvorivosť v hre 

- plánovať, realizovať a hodnotiť hru 

- rytmizovať ľudové riekanky a detské 

ľudové a umelé piesne horu a telo 

alebo prostredníctvom Orffovho 

inštrumentára, spievať v rozsahu 

kvinty – sexty s radosťou a primerane 

charakteru detskej ľudovej a umelej 

piesni s rôznou tematikou 

- vyjadriť charakter piesne hrou na 

detských hudobných nástrojoch 

- stvárniť detské piesne dramatickými 

výrazovými prostriedkami 

- počúvať detské hudobné skladby 

s citovým zaangažovaním 

- stvárniť pocity z počúvania hudby aj 

inými umeleckými výrazovými 

prostriedkami 

- používať v hrách riekanky, vy čítanky 

s rôznou tematikou 

- experimentovať s vlastnosťami farieb 

a uplatňovať ich tvorivé variácie 

- pokryť celú plochu rozmanitými 

farbami 

-  kresliť, maľovať, modelovať 

– v rôznych polohách, podľa     

vlastnej fantázie, predstáv a na 

tému 

– rôznymi technikami tvorivo 

a s použitím rôzneho materiálu 

– plošne a priestorovo 

zobrazovať ľudskú a zvieraciu 

postavu 
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- používať tvorivo rôzne výtvarné 

techniky  

- tvoriť s využitím fantázie kompozičné 

celky 

- vnímať a pozorovať krásu 

umeleckých diel 

- hodnotiť postupne umelecké diela, 

architektonické riešenia významných 

budov 

- prejaviť záujem o knihy, písmená, 

číslice, orientovať sa v knihách 

- vnímať s citovým zaangažovaním 

bábkové divadlo a iné detské divadlo 

- zapamätať si a prednášať krátke 

literárne útvary 

- reprodukovať voľne ľudové 

a autorské rozprávky a príbehy 

- vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami pocity 

a dojmy z rozprávok, príbehov 

a divadla 

- „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový 

seriál 

- „písať“ obrázkový list 

 

Rozvoj jednotlivých kompetencií u detí sme rozvíjali pomocou nasledujúcich činností 

a aktivít: 

 

 

 

Psychomotorické kompetencie 

 
 každodennými pohybovými a relaxačnými cvičeniami 

 prekonávaním rôznych prekážok – prírodných aj umelo vytvorených 

 rôznymi pohybovými hrami 

 vychádzkami do prírody 

 grafomotorickými cvičeniami 

 usmerňovaním k zdravému životnému štýlu 

 

 

Osobnostné kompetencie 

 
 podporovaním vlastnej dôvery a schopností detí 
 námetovými hrami 
 usmerňovaním 
 verejnými vystúpeniami 
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Sociálne kompetencie 

 
 skupinovými hrami 

 hrami, hrovými činnosťami 

 riešením konfliktov medzi sebou 

 spoločnými hrami s deťmi z iných kultúr, národností 

 námetovými hrami 

 

 

Komunikatívne kompetencie 

 
 rozhovormi na rôzne témy 

 slovnými hrami 

 verbálnou a neverbálnou komunikáciou 

 námetovými hrami 

 

 

 

 

 

Kognitívne kompetencie 

 
 riešením rôznych problémových úloh 

 edukačnými hrami 

 pracovnými listami, zošitmi 

 pozorovaním, porovnávaním, triedením predmetov 

 zážitkovým učením 

 náučnými filmami 

 konštruktívnymi hrami 

 

 

Učebné kompetencie 

 
 pozorovaním, riešením rôznych úloh 

 detskými encyklopédiami 

 edukačnými námetovými hrami 

 premietaním filmov 

 hrami podporujúcimi tvorivosť, fantáziu, predstavivosť 

 

 

Informačné kompetencie 

 
 prácou na počítači 
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OPATRENIA: 

 
   V perceptuálno-motorickej oblasti sa sústrediť na odstránenie nedostatkov: 

 

 v prejavovaní vlastnej laterality v rôznych pohybových činnostiach 

 v dodržiavaní zvolených pravidiel a v rešpektovaní ostatných 

 v správnom sedení a dodržiavaní sklonu papiera 

 v návykoch správneho stolovania, jesť príborom, udržiavať čistotu pri jedle 

 v správnom držaní grafického materiálu, v používaní primeranej intenzity tlaku na 

podložku 

 

   V kognitívnej oblasti sa sústrediť na odstránenie nedostatkov: 

 v priraďovaní, triedení, usporadúvaní predmetov podľa určitých kritérií /farba, tvar, 

veľkosť/ 

 v poznaní rozlíšiť, triediť, priradiť a určiť priestorové geometrické tvary 

 v rozoznávaní a pomenovávaní farieb na obklopujúcich reáliach 

 v rozlišovaní časových vzťahov čo je teraz, dnes, čo bolo včera, čo bude zajtra 

 

   V sociálno-emocionálnej oblasti sa sústrediť na odstránenie nedostatkov: 

 v zapojení sa do skupinovej hry a spolupracovať v nej 

 v uplatňovaní spisovnej podobe materinského jazyka 

 v nenásilnom riešení konfliktov, dohodnúť sa na kompromise 

 v nenásilnom obhajovaní vlastného stanoviska v prípade konfliktu 

 v uplatňovaní a rešpektovaní návykov kultúrneho správania a spoločenských pravidiel 

  

 

 

 

14.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 
   Z hľadiska psychohygieny je organizácia MŠ uspôsobená tak, aby sa jednotlivé činnosti 

striedali v časovom slede podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne 

vzdelávanie a  Školského vzdelávacieho programu. 

Akceptujeme skutočnosť, že nám prichádzajú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou 

a rozdielnymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, socio-emocionálnymi 

a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku preto 

zohľadňuje vývinové potreby, zdravú životosprávu, psychohygienu, individuálne zvláštnosti, 

biorytmus a individuálne tempo detí. 
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15.  Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní 

služieb deťom a rodičom 

 
Mala tradičné i netradičné formy. Okrem spoločných podujatí detí, rodičov i učiteliek to boli 

osobné rozhovory učiteliek s rodičmi a poradenská činnosť, pedagogická a zdravotná osveta 

a výchovné poradenstvo. 

V priebehu školského roka boli rodičia informovaní o rôznych aktualitách prostredníctvom 

oznamov v šatniach, vo vstupných chodbách a individuálnych rozhovorov učiteliek s rodičmi. 

Vzťahy s rodičmi sú dobré a otvorené. 

 

 

 

 

16. Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 

a vzdelávaní v materskej škole podieľajú 

 
Rozširovali sme spoluprácu so všetkými výchovnými činiteľmi, rodičmi, obcou a médiami. 

Využívali sme všetky netradičné formy a aktivity spolupráce s rodičmi, obcou, základnou 

školou, materskými školami v susedných obciach, s rakúskou Kindergarten v Angerne . 

Spolupráca s hasičmi, policajtmi, poľovníkmi a miestnou knižnicou bola zameraná na 

zvyšovanie úrovne materskej školy. 

K zvyšovaniu úrovne materskej školy nesporne patria príspevky sponzorov a rodičov hlavne 

ku Dňu detí a k Vianociam vo forme sladkostí, ale aj počas roka hračkami , pracovným 

materiálom , zariadením  MŠ.  

 

 

Správu vypracovala: Soboličová Jana 

                                  Tatiana Juhászová 

 

 

 

 

 


