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S p r á v a 
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Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

 za školský rok 2019/2020 
Predkladá: 

Sylvia Vargová 

riaditeľka MŠ                                                

  

Pedagogická rada: 

prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2019/2020  

dňa................................... 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy pri MŠ Sídlisko 9.mája 322. 922 03, Vrbové, odporúča zriaďovateľovi, 

Mestu Vrbové  schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2019/2020. 

 

 

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

                                                                                                                  Juliana Blanáriková 

                                                                                                           predseda rady školy                                                                      

   

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Vrbové 

schvaľuje - neschvaľuje  

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

Sídlisko 9.mája 322, 922 03, Vrbové za školský rok 2019/2020 

                                                                                                                                         

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

Dott .Mgr. Ema Magiová 

primátorka mesta Vrbové 

 
 



 
Základné východiská: 

 
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 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. Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2019/2020 
4. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2019 – 2024 
5. Plán práce školy na školský rok 2019/2020 
6. Vyhodnotenie plnenia Plánu práce metodického združenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   
Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

 za školský rok 2019/2020 
 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Názov školy:              Materská škola 

2. Adresa školy:            Sídl. 9. mája 322, Vrbové 

3. Telefónne čísla :       0911 600 295  - Sídl. 9.mája 322, Vrbové                                   

                                         033 7792815 - elokované pracovisko Súkennícka 256, Vrbové 

                                         0902 750 787- elokované pracovisko Komenského 2, Vrbové 

4. Internetová a elektronická  adresa:    info@msvrbove.sk 

5. Zriaďovateľ :             Mesto Vrbové M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcie 

Sylvia Vargová riaditeľka - štatutár 

Andrea Hasillová,DIS zástupkyňa riaditeľky školy – zástupca štatutára 

Ingrid Miklíková vedúca ŠJ 

 

7.  Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

7.1) Údaje o Rade školy: 

Rada školy pri MŠ Sídlisku 9. mája 322, Vrbové  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 po voľbách na rade rodičov 09. 09. 2019 a 
Mestskom zastupiteľstve vo Vrbovom  18. 09. 2019. Funkčné obdobie Rady školy je  na štyri 
roky.  

Členovia rady školy pri MŠ Sídlisku 9. mája 322 vo Vrbovom 

  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

1. Juliana Blanáriková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ingrid Miklíková podpredseda nepedagogických zamestnancov 

3. Anna Tomášiková Člen pedagogických zamestnancov 

mailto:info@msvrbove.sk


4. Mgr. Andrea Andrísková Člen rodičov 

5. Patrik Horňák Člen rodičov 

6. Mgr.Puváková Lucia Člen rodičov 

7. Soňa Kubíková Člen rodičov 

8. PaeDr.Alena Duračková Člen zriaďovateľa 

9. Mgr. Jana Cifrová Člen zriaďovateľa 

10. Ing. Jozef Duračka Člen zriaďovateľa 

11. Tatiana Prievozníková Člen zriaďovateľa 
 

Rada školy pri MŠ, Sídl 9. mája 322, Vrbové zasadala v šk.roku 2019/2020 dvakrát. Na prvom 
zasadnutí sa prerokovávala Správa o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 
2018/2019, Školský poriadok a oboznámila sa  s Plánom práce školy na školský rok 2019/2020 
a Školským vzdelávacím programom ,, Zvedavko“. Na druhom zasadnutí prerokovávala výšku 
mesačného príspevku na dieťa za pobyt v MŠ. 
  

7.2) Údaje o iných poradných orgánoch riaditeľa školy 

Ďalšie poradné orgány: 

K ďalším poradným orgánom riaditeľa materskej školy patria: 

Pedagogická rada školy je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá 
spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky MŠ) so skupinovým poradenstvom ostatných 
pedagogických zamestnancov. Skladá sa z 18 pedagogických zamestnancov. Počas školského 
roka 2019/20 zasadala PR štyrikrát. Obsahom rokovaní na zasadnutiach Pedagogickej rady 
v šk.roku 2019/2020 bolo prerokovanie a schvaľovanie dokumentov MŠ, Plánu profesijného 
rozvoja na obdobie (2019-2023), Ročný plán vzdelávania, podmienok  prijímania detí do MŠ, 
oboznámenie sa so zmenami v legislatíve, s výsledkami zápisu detí do materskej školy, riešenie 
aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.... 

Členovia pedagogickej rady: 

p.č. Meno a priezvisko funkcia 

1.  Sylvia Vargová riaditeľka MŠ 

2.  Andrea Hasillová DiS zástupkyňa MŠ 

3.  Andrea Mikundová učiteľka MŠ 

4.  Daniela Strapatá učiteľka MŠ 

5.  Michaela Hečková učiteľka MŠ 

6.  Emília Breče učiteľka MŠ 

7.  Mgr. Eva Horňáková učiteľka MŠ 

8.  Anna Tomášiková učiteľka MŠ 

9.  Michaela Uváčková učiteľka MŠ 

10.  Beáta Potroková učiteľka MŠ 

11.  Juliana Blanáriková učiteľka MŠ 

12.  Bc. Kamila Štefanková učiteľka MŠ 

13.  Zdenka Vráblová učiteľka MŠ 

14.  Filoména Galbavá učiteľka MŠ 



15.  Bc. Zuzana Pagáčová učiteľka MŠ 

16.  Mgr. Dagmara  Potroková učiteľka MŠ 

17.  Iveta Kóňová učiteľka MŠ 

18.  Eva Majerníková učiteľka MŠ 

 

Metodické združenie je poradný orgán riaditeľky. Cieľom MZ je skvalitňovať úroveň 
predprimárneho vzdelávania a výchovy v súlade so zameraním materskej školy a s princípmi 
tvorivo-humanistickej výchovy pri aktívnej účasti pedagogických zamestnancov.  

Vedúcou MZ je Bc. Zuzana Pagáčová. Členmi MZ boli všetci pedagogickí zamestnanci. 
V priebehu šk.roka 2019/2020 sa  MZ konalo 2 krát v I. polroku a v II. polroku sa nekonalo 
z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19. Stretnutia poskytli veľa podnetov a inšpirácií, ako 
aj priestor pre aktívnu spoluúčasť, výmenu poznatkov a skúseností všetkých členov MZ a to 
nielen v teoretickej ale aj praktickej rovine. 

Činnosť MZ sa v MŠ riadi štatútom, ktorý upravuje postavenie, poslanie, funkcie, ciele, práva 
a povinnosti členov metodického združenia. Stretáva sa 4 krát ročne. 
 
Rada školy pri MŠ 
 
OZ Predškolák / Rodičovské združenie/ 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Vrbové pôsobí pri škole ako občianske združenie. 
Jeho členmi sú všetky rodiny navštevujúce našu MŠ v príslušnom školskom roku.  
Členmi výboru v šk.roku 2019/2020 : 
štatutárny zástupca: Bc.Kristína Kubranová 
podpredseda: Beáta Potroková 
členovia predsedníctva: Galbavá Filoména, Sudora Ivan, 
členovia revíznej komisie: Netsch Matej, Kolníková Nikola, Macejech Michal 
Na začiatku šk.roka na plenárnej schôdzi  /RZ/ OZ Predškolák odsúhlasili rodičia príspevok na 
celý šk. rok v sume 20,- € na dieťa. 
 

b) Údaje o deťoch   za školský rok 2019/2020  (§ 2 ods. 1 písm. b)  

V školskom roku 2019/2020 bolo na predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a 
vzdelávaním prijatých 174 detí. Materská škola prevádzkovala 9 tried so vzdelávacím  jazykom 
slovenským a s celodennou výchovou. Vytvárala vhodné podmienky pre výchovu a 
vzdelávanie bez rozdielu  nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektujúc ľudské práva 
a práva dieťaťa. 

 

 

 

 

 



 

Veková štruktúra        

 

Veková  kategória 

 

 

Počet detí 

 

menej jako 3 roky  2 

3 roky  43 

4 roky 39 

5 rokov 58 

6 rokov 32 

7 rokov 
 

Spolu 174 

                

 

 predškoláci  

 

71 

v hmotnej núdzi 0 

deti s OPŠD 5 

deti rómského pôvodu 0 

deti so zdrav.postihnutím 0 

integrované deti 0 

                      

c) údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

✓ zapísaných do 1. ročníka ZŠ -  61 detí 

 

d) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)   

 

Materská škola Počet zamestnancov  31 

Pedagogickí zamestnanci 18 



Nepedagogickí zamestnanci 

Upratovačky 

Odborný administratívny pracovník   

 /1 PN/ zastupovanie 

Školská jedáleň 

Dohodári 

Upratovačka MŠ- Komenský  

údržbár+ záhradník 
 

11 

4 

1 

6 

 

1 

1 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky PZ a dosiahli kariérny stupeň 
USO- samostatný pedagogický zamestnanec. Dve učiteľky majú ukončené vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa a tri učiteľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Jedna 
učiteľka má absolvovanú 1. atestáciu. 

Riaditeľka a zástupkyňa na elokovanom pracovisku spĺňa kvalifikačné predpoklady vedúcich 
pedag. zamestnancov / 1. atestácia/ 

 

e)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

V školskom roku  2019/2020 mala materská škola vypracovaný Plán profesijného rozvoja na 
obdobie 2019- 2023 a Ročný plán vzdelávania. Plán reagoval na súčasný stav v školstve, 
ponuky vzdelávacích inštitúcii ako aj na celoživotné vzdelávanie. 
 

Učiteľky v rámci samoštúdia preštudovali viaceré odborné publikácie a dostupnú literatúru. 

Materská škola zabezpečuje a poskytuje pedagogickým a odborným zamestnancom 
Aktualizačné vzdelávanie  v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. a vydáva potvrdenie 
o aktualizačnom vzdelávaní. Aktualizačné vzdelávanie zabezpečuje  podľa potrieb školy na  

a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 
pracovnej činnosti, 

b) získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, 
výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej 
dokumentácii alebo 

c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti 
 
Aktualizačné vzdelávanie sa v šk.roku 2019/2020 neuskutočnilo pre mimoriadnu situáciu 
s COVID – 19. 
  
 

 

 



Prehľad o ukončení kontinuálneho vzdelávania/ seminárov v šk.roku 2019/2020   

6/2019   Funkčné vzdelávanie  -    riaditeľka, zástupkyňa  /prebieha/ 
8/2019  Odborný Seminár 

Nový zákon o pedag. a odborných zamestnancoch   č.138/2019 - riaditeľka, 
zástupkyňa, 1 PZ 
10/2019 Konferencia BA -  Riaditeľka MŠ 2019/2020 pod tlakom legislatívnych 
povinností - riaditeľka 
2/2020     Odborný seminár -  Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – riaditeľka, ekonómka 
10/2019  Školenie prvej pomoci - absolvovali 3 pedagogickí zamestnanci a 3 
prevádzkoví zamestnanci 
8/2020   Odborný workshop- Hravá matematika- Čísla a vzťahy   - vedúca MZ                                  
 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 
Základnou úlohou materskej školy bola výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá kladne pôsobila 
na dieťa, pomáhala mu v procese socializácie v detskej spoločnosti a tiež pomáhala rodine pri 
výchove dieťaťa a v jeho predškolskom vzdelávaní. Materská škola  sa snažila o propagáciu 
školy prostredníctvom webovej stránky a folklórneho krúžku Kolovrátok, moderného tanca 
Bambuľky na vystúpení v Domove dôchodcov v mesiaci úcty k starším, vianočnej akadémií, 
vianočných trhov v meste na námestí . 
 
Údaje o aktivitách organizovaných školou: 
 
SEPTEMBER 2019 

✓ Slávnosti jesene -Krakovany /Veselo na tekvicovom dvore/ spolupráca s rodičmi/ 
✓ Tematická výzdoba priestorov MŠ – Jeseň 

 
OKTÓBER 2019 

✓ Divadelné predstavenie – Psíček a mačička 
✓ Zber gaštanov v spolupráci s firmou Calendula / spolupráca s rodičmi/ 
✓ Jesenné práce na školskom dvore – hrabanie lístia 
✓ Vystúpenie v Domove dôchodcov- Klas 
✓ Posedenie pre starých rodičov v mesiaci úcty k starším 
✓ Súťaž v tvorivosti na tému – Šarkaniáda / spolupráca s rodičmi/ 

 
NOVEMBER 2019 

✓ Deň materskej školy- lampiónový sprievod mestom /podujatie s rodičmi/ 
✓ Vianočné fotenie detí 

DECEMBER 2019 

✓ Mikuláš 

✓ Divadelné predstavenie – Čertovská rozprávka 

✓ Návšteva vianočného koncertu CZUŠ 



✓ Pečenie medovníkov, oblátok- zdobenie / spolupráca s rodičmi/ 
✓ Zhotovenie vianočných pozdravov pre sponzorov 
✓ Vianočná besiedka s kapustnicou /Vianočné trhy/, / spolupráca s rodičmi/ 

JANUÁR 2020 

✓ Bábkové divadlo- Myšky sa hrajú 

FEBRUÁR 2020 

✓ Beseda s poľovníkom / kŕmenie zveri, kŕmidlá pre vtáčikov/ 
✓ Fašiangový karneval 
✓ Bábkové divadlo – Klauniáda 
✓ Čarovná pastelka – Cesta okolo sveta – výchovno- vzdelávací koncert 

 /Dom umenia PN/ 

MAREC 2020 

✓ Bábkové divadlo – Janko polienko 

Krúžková činnosť: 

V školskom roku 2019/2020 sa realizoval v našej MŠ krúžok anglického jazyka, ktorý 
zabezpečovala lektorka z externého prostredia. Realizoval sa aj krúžok legovňa, ktorý 
zabezpečovala lektorka z externého prostredia. Moderný a folklórny krúžok zabezpečovali 
kmeňové učiteľky z MŠ. 

Od 11.03.2020 – akcie MŠ a krúžková činnosť prerušená pre COVID- 19 !!! 

j) Údaje o projektoch a súťažiach , do ktorých je MŠ zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

V MŠ sme sa zamerali aj na zdravú výživu u detí predškolského veku a formou pravidelných 
pohybových aktivít sme budovali u detí vzťah ku športu a športovým aktivitám, čím sme chceli 
predchádzať vzniku obezity u detí predškolského veku / Plán prevencie obezity/ 

Zbierali sme použité batérie so Šmudlom- ekovýchovný program- zber použitých batérií 
v spolupráci s Daphne  a NaturPack. 

Celoročný projekt ,,Školské ovocie“ (PLANTEX, s.r.o. Veselé)je Európsky program podpory 
konzumácie ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU. 

 „Školský mliečny program“ je zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov 
s finančnou podporou EÚ. 

 Zorganizovali sme zber gaštanov,,Calendula“ spolupracovali sme s touto firmou, ktorá,  
extrahuje čistú substanciu z pagaštana konského používanú vo farmaceutickom priemysle. 
 
Zapojili sme sa do súťaže ,, Ja a koronavírus“ súťaž bola zameraná na pohľad detí na 
koronavírus  a ich zážitky z obdobia karantény. MŠ a deti, ktoré  nakreslili obrázky získali 
diplom. 

 

 



k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 
2 ods. 1 písm. k) . 

V tomto školskom roku sa v našom právnom subjekte nekonala ŠŠI. 

Dňa 14.02.2020 bola vykonaná kontrola priestorov MŠ na Sídlisku 9.mája 322 a na 
elokovanom pracovisku Súkennícka 256  z RÚVZ Trnava. 

Zistené nedostatky: 

V MŠ Sídlisko 9.mája 322 – vymaľovať priestory chodby, v 1.triede spálňu, zabezpečiť rovný 
a celistvý povrch v objekte MŠ. 

Jedáleň – vymaľovať priestory kuchyne a skladových priestorov, výmena PVC krytiny 
v chladiarenskom sklade a v jedálni 

V MŠ Súkennícka 256 – úprava stropu a následná maľovka, doplniť priečky medzi WC misy. 

Jedáleň – vymaľovať priestory kuchyne a skladových priestorov. 

l) Údaje o priestorových a materiálno -technických podmienkach školy ( § 2 ods. 1 písm. l) 

Materská škola Sídlisko 9.mája 322, 922 03 Vrbové je samostatnou rozpočtovou organizáciou 
zriadenou mestom Vrbové. 

Člení sa na útvary: Materská škola Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 

                                  Elokované pracovisko Súkennícka 256, Vrbové 

                                  Elokované pracovisko Komenského 2, Vrbové 

Materská škola má spolu 9 tried, ktoré sa nachádzajú v dvoch účelových budovách.                                   
Elokované pracovisko Komenského 2, Vrbové sa nachádza v II.ZŠ na Komenského 2. MŠ sú 
zriadené primeraným estetickým, variabilným nábytkom. Súčasťou materskej školy je aj 
školský dvor, ktorý je priestranný a vybavený príslušným zariadením pre deti predškolského 
veku. Stromy, kríky a trávnatý porast je pravidelne udržiavaný. Materiálno – technické 
vybavenie zabezpečuje plynulú prevádzku celého subjektu. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo: 

✓ pre pedagógov zakúpiť odborné časopisy a publikácie 
✓ zabezpečili sme zamestnancom ochranné pracovné oblečenie a obuv 
✓ uskutočnili sme všetky revízie podľa platných predpisov na všetkých zariadeniach 

/revízia komína, elektrických spotrebičov, plynových zariadení, hasiacich prístrojov, 
germicídnych žiaričov /Sídl.9.mája, Súkennícka 256,/ 

✓ kúpa regálov  do skladu UP  / Sídl.9.mája/ 
✓ rekonštrukcia elektrických rozvádzačov, výmena istiacich prvkov, odpínačov 

/Sídl.9.mája/ 
✓ výmena koberca v 1.triede a na spojovacej chodbe a v spálni /Sídl.9.mája/ 
✓ výmena koberca v 2.triede a v 3.triede /Súkennícka 256/ 
✓ výmena  PC a tlačiarne v kancelárii riaditeľky / Sídl.9.mája/ 
✓ výmena  PC v kancelárii u zástupkyne /Súkennícka 256/ 
✓ výmena  PC v kancelárii u vedúcej ŠJ a ekonómky 



✓ maľovka 1.triedy,vstupné chodby, spálňa v 1.triede, jedáleň, sklady /Sídl.9.mája/ 
✓ kúpa knižnice /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ nerezový dres do kuchyne/ Sídl.9.mája/ 
✓ výmena opotrebovaného riadu /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ plávajúca podlaha v triede č.2 a v triede č.3 na /Súkennícka 256/ 
✓ kúpa elektrických spotrebičov do kuchyne /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ výmena kuchyne, stola a kresiel / Sídl.9.mája/ 
✓ roldory- skrine na prádlo /Súkennícka 256/ 
✓ detské návlečky 40 KS + plachty / Sídl.9.mája/ 
✓ výmena 2 ks dataprojektorov /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ zakúpený parný čistič / Sídl.9.mája, Súkennícka 256,/ 
✓ plachty na EP Komenského 2 
✓ výmena dlažby- vstupná chodba / Sídl.9.mája/ 
✓ skrinka do kuchyne / Sídl.9.mája/ 
✓ kúpa detskej kuchynky /Sídl.9.mája a Komenského 2/ 
✓ kúpa hračiek, lega, skladačiek, sedačky /Sídl.9.mája, Súkennícka 256, Komenského 2/ 
✓ učebné pomôcky /Sídl.9.mája, Súkennícka 256, Komenského 2/ 
✓ na dopravnú výchovu bicykle /Sídl.9.mája, Súkennícka 256, Komenského 2/ 
✓ inštalácia internetu na elokovanom pracovisku Komenského 2  

Negatíva: 

✓ pracovisko Komenského 2 nemá interaktívnu tabuľu 
✓ vybudovanie pieskoviska / Komenského 2/ 
✓ v triedach sa nachádzajú PC zostavy, ktoré sú zastaralé /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ poškodené hracie prvky na ŠD /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 
✓ poškodené chodníky na všetkých pracoviskách 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

(§ 2 ods. 1 písm. m) 

Pobyt dieťaťa v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením materskej školy prispieval zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č. 3/2019 
mesačne 12 € za dieťa od 3 rokov, za dieťa ktoré nedovŕšilo vek troch rokov 15 €. 

September – december 2019 : 4.923 € 

Január – august 2020 : 4.676,40 € 

Od 13.03.2020  do 31.05.2020 bolo pozastavené školné z dôvodu zatvorenia MŠ ( COVID- 19) 

Finančné prostriedky prijaté za predškolákov – 12.264 € 

 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm.n) 
 
Koncepčný zámer na školský rok 2019/2020 bol rozdelený na:  

✓ výchovno – vzdelávací proces 
✓ oblasť riadenia 



✓ oblasť financovania 
✓ materiálne vybavenie materskej školy 

 

Analýza úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:  

Ciele, ktoré sú stanovené v Koncepčnom zámere rozvoja školy sme v školskom roku 2019/2020 

napĺňali a nadväzovali na predchádzajúci školský rok. Materská škola pracuje podľa Školského 

vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program ZVEDAVKO bol vypracovaný v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Prerokovaný na pedagogickej rade 28.09.2016 a platnosť nadobudol 05.09.2016.  

Hlavnou myšlienkou koncepčného zámeru rozvoja školy je šťastné dieťa a spokojný rodič, ktorý 

dôveruje materskej škole, že výchova a vzdelávanie jeho dieťaťa v nej smeruje k dosiahnutiu 

cieľa predprimárneho vzdelávania.  

Ciele sme realizovali prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci edukačného 

procesu a iných aktivít, súťaží, s prihliadnutím na vekové osobitosti, individualitu a osobnostné 

schopnosti a zručnosti detí. V edukačnom procese sa rozvíjali praktické návyky a zručnosti vo 

všetkých vzdelávacích oblastiach., pričom sa kládol dôraz na aktivitu dieťaťa, prípravu 

pedagóga správnou formuláciou a vhodným výberom otázok smerom k deťom. Výchovno-

vzdelávací proces bol orientovaný na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jednotlivých 

stránok osobnosti detí, stimuláciu komunikačných a jazykových spôsobilostí u detí v 

zmysluplných hrách a činnostiach, s uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej práci. 

V edukačnom procese prevažovalo efektívne učenie s aktívnou účasťou detí, pričom 

prevažovalo zážitkové a intencionálne učenie s následným využívaním získaných poznatkov a 

predstáv. Prostredníctvom rozmanitých výchovno-vzdelávacích aktivít sme plnili všeobecné 

ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a rozvíjali sme všetky 

kľúčové kompetencie u detí. Kladieme dôraz na zážitkové učenie poznávanie cez priamu 

činnosť, priame pozorovanie t. j. bezprostredný kontakt s prírodou, ľudskou činnosťou. V 

každej oblasti ľudskej činnosti je dôležitá motivácia, ktorá je predpokladom pre dobrovoľné 

zapájanie sa do aktivít organizovaných učiteľkou.  

Úlohy boli diferencované vzhľadom k ich schopnostiam a rozvojovým možnostiam. 

Zameriavame sa nielen na priebeh – samotnú aktivitu dieťaťa, ale aj na výsledok detskej 

činnosti. Plynulé prepojenie s inými oblasťami výchovnovzdelávacieho procesu. Konkrétne 

ciele špecifické pre našu materskú školu sú vymedzené v ročnom Pláne školy, z ktorého 

môžeme vydedukovať celkové zameranie školy.  

 

 Adaptácia 2 – 3 ročných detí  

Väčšina detí sa adaptovala veľmi dobre. Niektoré deti  boli veľmi nesamostatné, najmä v 
sebaobslužných návykoch a zručnostiach, vyžadovali stálu pomoc učiteliek. Deti boli plačlivé, 
neprispôsobivé, emocionálne nezrelé. Ťažko si privykali na nové prostredie, prejavovala sa u 
nich veľká naviazanosť na rodičov. Deti používali rôzne predmety na sprítomnenie domova – 
plyšové hračky. Rodičia často obhajovali deti a nepriznali nedostatky. Neustálym pôsobením 
učiteliek na rodičov sa nedostatky odstraňovali. Nedostatky boli v komunikácii, deti rozprávali 
nezrozumiteľne, výslovnosť bola nečistá, alebo aj žiadna. Hry a hrové činnosti tvorili hlavnú 



náplň výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom týchto činností sa učiteľky snažili deti zaujať, 
rozširovať obzor ich vedomostí a paletu zručností. Prihliadali pritom na individuálne osobitosti 
každého dieťaťa, usilovali sa deti nepreťažovať. Deťom vyhovovala vyváženosť denného 
poriadku, zmysluplné striedanie činností. Postupne sa adaptovali, zlepšila sa komunikácia. Deti 
začali jednoslovne odpovedať na jednoduché otázky. Negatívne zmeny v správaní sa detí 
nastali vždy po chorobe, keď deti s rodičmi poľavili v požiadavkách, a tým sa porušili fungujúce 
pravidlá. Niektoré deti sa odmietali zapájať do činností s inými deťmi a po boku sprevádzali 
učiteľku takmer pri každej činnosti. P. učiteľky im umožnili mať obľúbenú hračku pri sebe v 
hrách a pri odpočinku.  

Hodnotenie osobnostného rozvoja detí vo vzdelávacích oblastiach: 

     Jazyk a komunikácia  

základom je rozvoj kognitívnych funkcií osobnosti dieťaťa a osvojovanie kultivovanej spisovnej 
slovenčiny. Jazyk a reč sprevádza všetky výchovno-vzdelávacie oblasti a tak dieťa získava 
dostatok priestoru na rozvíjanie jazykovej a rečovej spôsobilosti. 

V mladších vekových kategóriách je reč vo vývine, gramatická správnosť a výslovnosť rečového 
prejavu je u väčšiny detí primeraná veku. U niektorých detí je však rečový prejav na veľmi 
slabej úrovni, ťažko sa im dá rozumieť. Deti majú slabú slovnú zásobu. V bežných 
komunikačných situáciách (v interakcii dieťa – dospelý, dieťa – dieťa) deti vedia vyjadriť svoje 
myšlienky, vysloviť žiadosť poďakovanie. Schopnosť samostatného odpovedania na otázky je 
na rozdielnej úrovni. Tempo rečového prejavu je rozdielne, hlasitosť museli p. učiteľky u 
niektorých detí zámerne ovplyvňovať. Cieľavedome podporovali rozvoj slovnej zásoby. Vo 
výslovnosti bola zjavná slabá rečová úroveň, chyby vo výslovnosti hlások. Rodičom bola 
odporúčaná návšteva logopedickej poradne – klinického logopéda. Využívali sme široké 
spektrum žánrovo rôznorodej literatúry, u detí sme rozvíjali spisovnú podobu materinského 
jazyka, rozvoj hovorenej reči, počúvanie s porozumením čítaného textu. Deti zvládali 
analyticko-syntetické činnosti so slovami, identifikovali hlásku na začiatku a na konci slova. 
Zážitky z čítania deti vyjadrovali v dramatických, výtvarných, pohybových činnostiach. Deti 
sme viedli k uvedomovaniu, aká je písaná reč dôležitá, záujem o počiatočné čítanie deti 
prejavili pri odpisovaní písmen, číslic, tvarov slov v hre s písmenami. Deti využívali túto 
schopnosť pri podpisovaní svojich prác. Naučili sa listovať v knihách, časopisoch, 
encyklopédiách. Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie sme rozvíjali recitovaním 
básní, spevom piesní, ktoré dopĺňali tlieskaním podľa rytmu a hrou na Orffových nástrojoch. 
Na pláne bola aj návšteva knižnice pri príležitosti Marec mesiac knihy , ale z dôvodu COVID -
19 Sme sa exkurzie nezúčastnili. Deti kreslili rôzne grafomotorické prvky – horizontálne a 
vertikálne línie, krivky, slučky. Využívali sme pracovné zošity a pracovné listy, interaktívne 
programy Alík – Môj prvý šlabikár, Alík – než pôjdem do školy . U niektorých detí sme 
odstraňovali nesprávny úchop grafického materiálu, silu tlaku na kresliaci materiál a dbali sme 
na správne sedenie pri kreslení. Zvýšenú pozornosť sme venovali ľavorukým deťom. 

 

 

 

 



Negatíva: 

✓ nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho 
✓ u mnohých detí je nesprávna hlasová hygiena – neprimeraná hlasitosť v rečovom 

prejave  používanie nespisovných slov, vulgarizmov  
✓ vyskytujú sa chyby vo výslovnosti sykaviek, rotacizmus - prehltávanie hlások  
✓ u niektorých detí nedostatočná slovná zásoba, prevláda málo obsažné vyjadrovanie pri 

opise a reprodukcii 
✓ slabé a komunikačne znevýhodnené prostredie v ktorom dieťa vyrastá  
✓ nesprávny úchop grafického materiálu, silu tlaku na kresliaci materiál nesprávne 

sedenie pri kreslení. 

Odporúčania:  

✓ vytvárať situácie pre individuálny prístup, viac podnetov na rozhovor 
✓ individuálne jazykové cvičenia 
✓ precvičovanie správnej hlasitosti v hrách, rešpektovanie hovoriaceho 
✓ individuálnym prístupom rozvíjať sebavedomie detí, vytvárať priestor na rozhovor s 

deťmi, rozvíjať ich komunikačné kompetencie 
✓ venovať zvýšenú pozornosť grafomotorickým zručnostiam, motorike... 
✓ osobitnú starostlivosť a pozornosť venovať logopedickej starostlivosti, pravidelne 

diagnostikovať úroveň rečového prejavu detí 
✓ v prípade výskytu chybnej výslovnosti upozorniť rodičov na nutnosť individuálnej 

logopedickej starostlivosti  
✓ komunikácia s rodičmi pri odhaľovaní rečových porúch 
✓ hľadanie nových foriem pre vzbudenie záujmu o knižnú kultúru ako prevencia pred 

nadmerným používaním IKT 

     Matematika a práca s informáciami  

túto oblasť musíme deťom predkladať prostredníctvom konkrétnych aktivít, činnosti, s 
ktorými majú skúsenosti. Matematika sprevádza deti každým dňom, rozvíja u detí presnosť, 
pozornosť, schopnosť systematický pracovať, rozvíja tvorivé a logické myslenie, posilňuje u 
detí sebadôveru. Pomáha im získavať všeobecné poznatky a je nápomocná pri rozvíjaní 
komunikácie. 

Deti uplatňovali matematické myslenie pri hrách a rôznych situáciách. Orientovali sa v rovine, 
určovali polohu objektov. Deti v hrách stavali rôzne objekty z Lega s využitím rôznych 
doplnkových predmetov. Rozvíjali svoje manipulačné zručnosti, predstavivosť a fantáziu. 
Porovnávali, triedili a vytvárali súbory predmetov podľa tvaru, farby, veľkosti, dĺžky, šírky, 
hmotnosti. Rozlišovali počet predmetov, oboznamovali sa s číslami, vytvárali číselný rad. 
Rozvíjali si počítačovú gramotnosť, získavali digitálne kompetencie pri interaktívnej tabuli, na 
ktorej riešili množstvo úloh v edukačných programoch. Tieto výučbové softvéry hodnotia daný 
výkon dieťaťa, čo deti motivovalo k správnemu riešeniu úloh. Taktiež programovali robotickú 
včelu Bee-bot. Využívali Logico-Primo a rôzne iné didaktické pomôcky. Vyhľadávali informácie 
z kníh, časopisov, encyklopédií, máp. Pracovali s pracovnými zošitmi s cieľom upevňovať 
poznatky v oblasti matematických predstáv.  

Negatíva: 

✓ vyskytli sa nedostatky pri určovaní farieb  



✓ vyskytli sa nedostatky v orientácií v priestore  
✓ vyskytli sa nedostatky v oblasti logiky ( výroky a tvrdenia ) 
✓ vyskytli sa nedostatky s pohybom po štvorcovej sieti  

Odporúčania: 

✓ zvýšenú pozornosť venovať diagnostike  
✓ zaraďovať aktivity na poznávanie a určovanie farieb  
✓ zvýšenú pozornosť venovať aktivitám zameraným na orientáciu v priestore 
✓ zvýšenú pozornosť venovať oblasti logiky 
✓ prispôsobovať náročnosť úloh vzhľadom na zvýšené potreby nadaných deti v tejto 

oblasti 
✓ využívať možnosti internetového prístupu k hľadaniu aktuálnych - moderných 

prístupov  
✓ v matematike pre deti predškolského veku – prispieť k hravosti a zaujímavosti 

matematiky 
✓ dbať na správnu formuláciu otázok, aby sa u deti podporovalo logické myslenie 

dedukcia, syntéza, analógia)  

    Človek a príroda  

cieľom bolo poznávať a chrániť prírodu a vytvárať si pozitívny vzťah k životnému prostrediu. 
Deti pozorovali prírodné reálie, bádali, skúmali, experimentovali. Oblasť človek a príroda vedie 
deti k poznaniu prírody, k utváraniu postojov a rozvoju prírodovednej gramotnosti.. Z 
prírodnín stavali stavby, priehrady, kopce, lesy. Poznávali základy rastlinnej a živočíšnej ríše. 
Pozorovali vývin malých vtáčikov, ktoré si postavili hniezdo na strome v školskej záhrade. 
Počas zimného obdobia kŕmili vtáčiky, poznávali možnosti starostlivosti o lesné zvieratká. Deti 
poznajú časti ľudského tela, zmyslové orgány. Pozorovali zmeny v prírode, oboznamovali sa so 
základnými pojmami pri poznávaní vesmíru. Nové poznatky získavali experimentovaním a 
prostredníctvom zážitkového učenia. Atraktívnymi pre deti boli rôzne pokusy. Pokusy sme 
realizovali aj v oblasti magnetizmu, deti veľmi zaujala aj téma o Zemi a vesmíre, a zemskej 
príťažlivosti, ako rýchlo padne na zem predmet rôzneho materiálu, objemu a pod., čo, a ako 
rýchlo sa rozpúšťa vo vode, ako sa vyparuje slaná voda a zostávajú kryštáliky soli...Téma bola 
veľmi pútavá a deti sa tešili každému experimentu. V tejto oblasti detí získavajú veľa 
zmyslových podnetov. Deťom objasňuje spôsoby, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 
pozitívnych zmien v prírode, aby zistili napr. prítomnosť vody v prírode, zamŕzanie vody (tuhé 
skupenstvo)- sledovali, ako zamŕza slaná voda, aká voda zamrzne skôr, teplá, alebo studená,- 
pozorovali  pohyb vzduchu ( hrnček pod vodou, fúkanie slamkou do vody, maľovanie slamkou, 
rozfúkavanie škvŕn)  

Negatíva: 

✓ osvojovať si návyky kultúrneho správania a rešpektovania pravidiel (v spolupráci 
s deťmi ). 

✓ rozvíjať sústredenosť, trpezlivosť a samostatnosť pri plnení úloh  
✓ rozvíjať obratnosť v práci s mikroskopom, pri používaní lupy  

Odporúčania:  

✓ zaraďovať aktivity na upevňovanie si kultúrneho správania sa v prírode a rešpektovanie 
pravidiel 



✓ odporúčame viac pozornosti venovať téme vesmír 
✓ väčšiu pozornosť venovať oblasti prírodných javov  
✓ doplniť didaktickú techniku na pozorovanie mikroskopického zloženia rôznych 

materiálov 
✓ pri využívaní IT, nepodceňovať rolu učiteľa pri odovzdávaní poznatkov a interakcie 

s deťmi 
✓ využiť spoluprácu s rodičmi na prezentáciu rôznych povolaní 

     Človek a spoločnosť  

v tejto vzdelávacej oblasti sme kládli dôraz na vytváranie príjemnej atmosféry a tak sa podieľali 
na upevňovaní priaznivej klímy v materskej škole. Deti sa naučili správať v skupine a v kolektíve 
podľa spoločenských pravidiel a noriem. Pozornosť sme venovali rozvíjaniu charakterových a 
vôľových vlastností: zotrvať v hre a dokončiť ju, spolupracovať s kamarátom, pomáhať si 
navzájom, požiadať o pomoc a pri upevňovaní zdvorilostných návykov pozdraviť a poďakovať. 
Pri vzniknutých konfliktoch sme deti učili riešiť ich vzájomnou dohodou. Úspešná je výchova k 
ľudovým tradíciám a zvykom. Prezentovali sa s folklórnym krúžkom v domove Klas, na 
vianočných trhoch Vianočným vystúpením..) Poznávanie významných budov v meste, 
oboznamovanie sa s významnými udalosťami spoločenského života ako je stavanie mája a 
krásami vrbovského regiónu sa deti nezúčastnili z dôvodu COVID -19. Deti sa zúčastnili, 
divadelných predstavení v materskej škole, fašiangového karnevalu. Poznávali dopravné 
prostriedky a dopravné značky a signály. Tešili sa z nových bicyklov. Ostatné naplánované akcie 
v školskom roku 2019/2020 sa od marca 2020 deti nezúčastnili z dôvodu Covid-19 a boli 
preložené do ďalšieho školského roka 2020/2021. ( Deň rodiny, Simsala, Vystúpenie 
Sokoliarov...) 

Negatíva:  

✓ u niekoľkých deti sa vyskytujú problémy v prosociálnom správaní sa  
✓ neprimerané prejavy emócii  
✓ nedostatočná sústredenosť na činnosť a neochota zapojiť sa do činnosti  

Odporúčania: 

✓ spolupracovať s rodičmi  
✓ pri hrách využívať názornosť, príklady, zrozumiteľne komunikovať  
✓ spolupracovať s CPPPaP, odporučiť rodičom poradenstvo 
✓ vypracovať individuálne VVP 
✓ viac informácií poskytnúť deťom v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 
✓ podporovať u detí hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti vzhľadom na 

dodržiavanie prijatých pravidiel 
✓ empatiu s inými ľuďmi prejaviť ako dospelý v konkrétnej situácii smerom k deťom 
✓ pozitívnym prístupom k deťom odstraňovať negatívne prejavy v správaní sa detí voči 

sebe  (prvé prejavy agresivity) 

      Človek a svet práce  

v predškolskom veku sa utvárajú elementárne hygienické, kultúrnospoločenské a pracovné 
návyky. Prostredníctvom praktických skúsenosti si deti upevňujú technické zručnosti. Tieto 
návyky pomáhajú dieťaťu prispôsobiť s okolitému svetu z hľadiska praktického manipulovania 
s predmetmi. Deti na základe vlastných skúsenosti chápu účelovosť. Využili sme zmysel detí 



pre objavovanie nového. Deti dostanú hotovú hračku, s ktorou sa hrajú, avšak touto metódou 
praktickej činnosti sa u detí rozvíja elementárne technické myslenie. Tieto praktické činnosti 
deti vnímali ako hru, pre učiteľku to bola metóda pre vzdelávanie detí. V činnostiach a sa deti 
učili spoznávať rôzne prírodné materiály, vhodne opisujú ich vlastnosti, veľmi dobré výsledky 
sú pri konštruovaní z rôzneho stavebnicového materiálu, prírodnín, uvažujú nad tým ako 
realizovať a zhotovovať jednoduché výrobky u deti sme podporovali snahu manipulovať s 
pracovným náradím, drobnými materiálmi, samostatne pracujú s PC a digitálnymi hračkami 
pracujú aj 3 – 4 ročné deti vo veľkej miere sme využívali pri činnostiach odpadový materiál, 
poznajú pracovnú náplň niektorých profesii, čo sa týka materskej školy tak vedia kto čo 
v materskej robí, čo k tomu používa. 

Negatíva: 

✓ nevyužili sme v dostatočnej miere oboznámenie všetkých tried s profesiami z dôvodu 
COVID-19 

✓ absencia používania fyzikálnych javov v konštruktívnych hrách  

Odporúčania: 

✓ zaradiť do vzdelávacích aktivít skúmanie a spôsob použitia rôznych jednoduchých 
mechanizmov 

✓  fyzikálne javy prakticky používať v konštruktívnych hrách 
✓  pri výbere tém vychádzať zo školského vzdelávacieho programu, ktorý kopíruje 

prostredie z ktorého deti pochádzajú 
✓ využívať skúseností detí vytvárať prostredie a materiálne vybavenie pre praktickú 

realizáciu rôznych pracovných zručností 
✓ podporovať tvorivosť detí cez možnosť vlastnej tvorby a experimentovanie 
✓ zaradiť do vzdelávacieho procesu invenciu detí, ich tvorivé návrhy  

 Umenie a kultúra  

u detí prevláda prirodzená schopnosť tešiť sa z maličkosti. Hudobná a výtvarná výchova majú 
komunikatívnu silu, nakoľko umožňuje deťom realizovať svoju túžbu po činnosti, ktorá mu 
aktívne pomáha prejaviť vlastné city, poznatky a postoje. Prostredníctvom takýchto činnosti si 
dieťa kultivuje svoj vzťah k svetu. Deti sa oboznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi. Používali 
sme rôzne spôsoby hry na inštrumentálnych, Orffových nástrojoch a netradičných nástrojoch. 
Pri sprievode piesní uplatňovali hru na tele tlieskaním, ťukaním, dupkaním. Vnímali a 
rozlišovali zvuky s rôznou intenzitou. Repertoár osvojených piesní obsahoval umelé piesne, 
ktoré sa motivačne viazali k vzdelávacím témam alebo blížiacim sa sviatkom počas roka. 
Súčasťou hudobnej výchovy boli nielen spevácke činnosti, ale aj pohybové  a hudobno-
dramatické činnosti. Deti napodobňovali jednoduché tanečné kroky, úklony, otáčky. Záujem 
prejavili aj o počúvanie hudobných skladieb rôzneho žánru. Na dobrej úrovni zvládli rytmické 
činnosti, veľkej obľube sa teší spev, počúvanie hudby, tanec a v neposlednej miere je na prvom 
mieste hra na detských hudobných nástrojoch, deti s obľubou tvoria. Vzťah detí k výtvarnej 
výchove je veľmi pozitívny. Deti experimentovali s farbami, osvojili si rôzne techniky maľby. 
Používali rôzne modelárske nástroje. Pracovali s maliarskymi nástrojmi, farbami, pozorovali 
vznik nových farebných odtieňov. Zvýšenú pozornosť sme venovali jemnej motorike, 
grafomotorike, technike strihania. Deti postupne zvládali úchop nožníc, u niektorých detí je 
naďalej v procese osvojovania. Vedia primerane veku držať správne písací materiál, v menšej 
miere sa deti oboznamovali s výtvarnými dielami.  



Negatíva:  

✓ učiteľky menej používajú hudobný nástroj na udanie tónu 
✓ spev učiteľky – dosť absentoval 
✓  v menšej miere sa prezentovalo umenie  

Odporúčania:  

✓ pri speve využívať hudobné nástroje 
✓ učiteľka – vzorom pri speve 
✓ prezentovať deťom umelecké diela 
✓ výtvarný prejav detí uplatňovať ako terapeutický účinok 
✓ pre psychickú vyrovnanosť a pohodu dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu 

zaraďovať živé koncerty a návštevy výtvarnej galérie 
✓ využívať pri každej príležitosti schopnosť učiteľky hry na hudobnom nástroji,  
✓ stále podporovať kreativitu detí prednostne v činnostiach výtvarných a hudobných 

     Zdravie a pohyb 

pohyb je pre deti prirodzenou činnosťou, dôležitou pre zdravie a zdravý vývin. Deti si 
prostredníctvom pohybových a relaxačných cvičení utvorili návyk na pravidelné cvičenie. Pri 
cvičení používali náčinie, kruhy, šatky, loptičky, valčeky. Zdravotným cvičením sme deti 
motivovali zdokonaľovaniu základných lokomočných pohybov – správnej chôdze, lezenia, 
behu, skoku. Naučili sa pohybové hry s pravidlami, hudobno-pohybové hry, v ktorých 
precvičovali svoju pozornosť, obratnosť, rýchlosť. Zladili pohyb s rytmom, prejavovali radosť a 
upevňovali priateľské vzťahy. Deti sú pohybovo zdatné a veľmi súťaživé. Obľubovali hry s 
loptou, radi prekonávali prekážkové dráhy – v prírode i v triede. Deti hravo zvládli chôdzu a 
beh po nerovnom teréne, vystupovanie po rebríku na preliezkach, zvládli šplhanie po lezeckej 
stene v areáli MŠ. Naučili sa jazdiť na odrážadle, kolobežkách a bicykli. Upevňovaním 
hygienických návykov, pohybom a otužovaním sme deti učili predchádzať chorobám. Dbali 
sme, aby deti čo najviac využívali pobyt vonku, výnimkou bolo veľmi nepriaznivé počasie. 
Vtedy sme deťom ponúkali náhradné pohybové aktivity v triede. Využívali sme sezónne 
činnosti, hry v školskej záhrade, na preliezkach, kolobežkovanie, bicyklovanie. Deti  uviesť 
príklady zdravej, nezdravej výživy, identifikovať zdravie ohrozujúce situácie,  typické znaky 
ochorenia, jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia, dôležitosť čistenia zubov, 
nemajú dostatočne osvojené nakoľko bola prerušená dochádzka do materskej školy z dôvodu 
COVID – 19. Dodržiavajú hygienické zásady a majú osvojené hygienické návyky. Primerane 
veku sa aktívne zúčastňujú na príprave stolovania , majú poznatky o kultúrnom stolovaní. 

Negatíva: 

✓ v niektorých prípadoch nedostatok v udržaní rovnováhy pri rovnovážnych cvičeniach 
✓ málo využívaný priestor školského dvora  

Odporúčania:  

✓ naďalej venovať pozornosť na rozvíjanie telesnej zdatnosti detí 
✓ využívať priestory školského dvore na cvičenie v zdravom prostredí  
✓ zaradiť aktivitu, ktorá by podporovala telesný pohyb aj iného charakteru  
✓ venovať väčšiu pozornosť prezentácii školy na verejnosti v hudobno-pohybových 

aktivitách 



 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal systematicky podľa rozvrhu denných činností s 
prihliadnutím na vekové osobitosti detí. Dôraz sme kládli na zážitkové učenie a spoluprácu s 
rodinou. Každá trieda pracovala podľa plánu spolupráce s rodičmi. Nedostatky boli v oblasti 
rozvoja reči – výslovnosť hlások. Niektorí rodičia odmietajú s deťmi navštevovať logopedickú 
ambulanciu. 

Vzhľadom na to, že prevádzka materskej školy bola prerušená nariadením Minister školstva, 
vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR , snažili sme 
sa aby pokračovalo vzdelávanie detí prostredníctvom webovej stránky MŠ. Aktívne sme 
poskytovali rodičom edukačné aktivity, hry, pracovné listy, námety na VV, aby sa deti mohli 
naďalej rozvíjať v domácom prostredí. 

Oblasť riadenia:  

Kontrolná činnosť riaditeľky a zástupkyne bola zameraná na kvalitu práce všetkých 
zamestnancov a jednotlivé kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrol a hospitačných 
činnosti.  

     Pedagogická oblasť  

✓ kontrola VVP – hospitácie orientačné vstupy do tried počas rôznych činností 
✓ príprava UP učiteliek 
✓ výsledky činností detí  (výtvarné práce, pracovné zošity.....) 
✓ kontrola triednej dokumentácie 
✓ prezentácia MŠ 
✓ dopĺňanie metodických zborníkov a svojpomocne zhotovených učebných pomôcok  

     Pracovno-právna oblasť  

✓ kontrola dodržiavania Pracovného poriadku, Školského poriadku a Prevádzkového 
poriadku 

✓  dodržiavanie a organizácia práce v súlade so zákonom NR SR 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  

✓ dodržiavanie predpisov BOZP, PO 
✓  kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy  
✓ dodržiavanie zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

Počas kontrolnej činnosti neboli zistené nedostatky vážneho charakteru, ktoré by bolo 
potrebné riešiť podľa Zákonníka práce. Pri zistení menších nedostatkov, ktoré boli zistené, 
boli pracovníkom navrhnuté odporúčania, prípadné opatrenia, ktoré boli skontrolované 
následnou kontrolou. V školskom roku 2019/2020 boli riaditeľkou školy zvolávané 
pedagogické rady a prevádzkové porady, oboznamovanie zamestnancov o organizačnom 
chode školy, legislatívnych zmenách, analyzoval sa plán práce školy, výsledky kontrolnej 
činnosti, čerpanie finančných prostriedkov.  

Oblasť financovania 

Podľa finančných možností sme skvalitňovali materiálno – technickú vybavenosť materskej 
školy. Využívali sme financie od zriaďovateľa, Mesta Vrbové, príspevky od rodičov OZ 
Predškolák a 2% z daní zamestnancov, rodičov.  



 

 

o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení ( § 2 ods. 
1 písm. o ).        

Silné stránky : 

✓ 100% kvalifikovanosť zamestnancov  
✓ krúžková činnosť  
✓ priaznivá klíma školy   
✓ web stránka školy 
✓ ochota učiteliek vzdelávať sa  
✓ dobré vybavenie IKT  
✓ prezentácie na verejnosti 
✓ finančná pomoc OZ Predškolák  
✓  dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
✓ prístup k internetu pre zamestnancov i deti 
✓  interaktívne tabule v triedach  
✓  aktualizovaná web stránka 
✓ pripravenosť detí na vstup do ZŠ 
✓ kreativita a iniciatíva PZ 

 Slabé stránky:  

✓ vysoké počty detí v triedach  
✓ nízke ohodnotenie zamestnancov 
✓ nedostatok financií na vzdelávanie  
✓ neuspokojenie rodičov pri prijímaní detí z dôvodu naplnenia kapacity 
✓ stav chodníkov v areáli MŠ 
✓ nedostatočná znalostná  úroveň počítačovej techniky niektorých PZ 

Príležitosti: 

✓ inovatívna edukácia pomocou IKT  
✓ získavanie sponzorov  
✓  bohatá ponuka aktivít pre rodičov  
✓ dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie 
✓ získavanie 2% z daní prostredníctvom OZ Predškolák 

Riziká: 

✓ nadmerná administratíva 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§2 ods.2 písm. a) 

V súlade so školským vzdelávacím programom,, Zvedavko“ sme uplatňovali EA vo výchovno-
vzdelávacej činnosti počas celého dňa s poskytovaním dostatočného času na hry a činnosti 



podľa voľby detí. Rozvrhnutie režimu dňa sme uplatňovali v súlade so psycho-hygienickými 
požiadavkami. Pobyt vonku bol realizovaný podľa poveternostných podmienok – denne. Pitný 
režim bol zabezpečovaný podávaním dostatočného množstva čistej vody. Vytvárali sme pre 
deti útulné a estetické prostredie. 

b) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§2 ods.2 
písm. c) 

Spolupráca sa uskutočňovala na základe Plánu práce školy na šk. rok 2019/2020. Rodičia  boli 
zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rôznych foriem a spoločných 
akcií, ktoré boli realizované MŠ. 

Spolupracovali sme s nasledujúcimi inštitúciami: 

✓ Rada školy pri MŠ Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 
✓ OZ Predškolák pri MŠ Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 
✓ Mestský úrad Vrbové 
✓ I.ZŠ na Školskej ul. 
✓ II.ZŠ na Komenského 2 
✓ CPPPaP vo Vrbovom 
✓ Mestská knižnica 
✓ Dom dôchodcov Klas 
✓ Poľovnícke združenie vo Vrbovom 
✓ Cirkevná základná umelecká škola sv.Gorazda 

 
Mimoriadna situácia:  
 
Od 11.03.202 do 13.03.2020 na základe odporúčania Krízového štábu Trnavského 
samosprávneho kraja a  mesta Vrbové  ako zriaďovateľa bola prevádzka MŠ prerušená 
vzhľadom na situáciu ohľadom prevencie pred šírením koronavírusu COVID – 19. 
Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020) schválila dôležité opatrenia na 
zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Bol 
vyhlásený  núdzový stav od 16.03.2020 .Núdzový stav bol ukončený dňa 15.06.2020. 
Mimoriadne prerušenie školského vyučovania:  od  13.03.2020   do 01. 06.2020 (na základe 
rozhodnutia zriaďovateľa a rozhodnutia ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR).  
Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020 
mimoriadne prerušil školské vyučovanie v materských školách od 30. marca 2020 do 
odvolania. 
Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:2-A2110 z 
28. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s 
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. 
OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 
bolo obnovené  školské vyučovanie v materských školách. Na základe výsledkov 
monitorovania záujmu rodičov zriaďovateľ rozhodol o otvorení našej materskej školy, ktorá sa 
začala prevádzkovať od 01.06.2020 s 5 triedami s počtom detí 74 . Prevádzka materskej školy 
počas mimoriadnej situácie COVID – 19 bola od 07,00 hod do 16,00 hod. v MŠ Sídlisko 9.mája 
322 a na elokovanom pracovisku Súkennícka 256. Elokované pracovisko Komenského 2 malo 



prerušenú prevádzku do konca šk. roka.Riaditeľka materskej školy vypracovala Pokyny, 
upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 
2019/2020 vo veciach: 
a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020 
b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
Dokument bol vytvorený na základe  Rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2020/12033:1-A2110 a v súlade 
s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020. Zároveň 
vychádzal z  materiálu vydaného MŠVVaŠ SR pri otváraní materských škôl (Organizácia a 
podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 – zo 
dňa 22. 5. 2020) a je v súlade s usmernením zriaďovateľa materskej školy.  
Od 15.06.2020 bol následne vypracovaný dodatok k dokumentu „Organizácia a podmienky 
výchovy a vzdelávania materských škôl od 15.06.2020 do 31.07.2020. Zmena bola v predĺžení 
prevádzky materskej školy od 06,15 hod  do 16,15 hod. a rušili sa limity počtov detí v triedach. 
V období od 15.06.2020 do 31.07.2020 navštevovalo MŠ Sídlisko 9.mája 322 v 3 triedach 53 
detí a na elokovanom pracovisku Súkennícka 265 navštevovalo v 3 triedach 44 detí. Od 
01.07.2020 do 31.08.2020 bola prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovolenky 
zamestnancov a dezinfekcie priestorov MŠ. 
 

Záver: 

Predkladaná správa VVČ za uplynulý školský rok poukazuje na dosahovanie dobrých výsledkov, 
ktoré smerujú k rozvoju a skvalitneniu predprimárneho vzdelávania. MŠ dosiahla dobré 
výsledky aj vďaka spolupráci s rodičmi a ďalšími inštitúciami, ktorí svojím ústretovým 
prístupom boli materskej škole nápomocní. Podujatia a aktivity realizované v spolupráci s 
rodičovskou verejnosťou posilnili vzájomné vzťahy a dôveru rodičov voči škole a jej 
zamestnancom. Materská škola má i naďalej ambíciu stať sa otvorenou a modernou školou.  

 

 

 

 

 

 

Sylvia Varová 
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