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    Základné východiská a podklady pri spracovaní správy 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Zákon NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

3. Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie  ,, Zvedavko“ 

4. Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2020/2021 

5. Koncepčný zámer rozvoja školy 

6. Plán práce školy na školský rok 2020/2021 

7. Plán profesijného rozvoja 

8. Ročný plán vzdelávania 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Základné identifikačné údaje o škole 

1.1 Základné identifikačné údaje o materskej škole 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Sídl. 9. mája 322, Vrbové 

Telefónne číslo: 0911/915 489 

Webové sídlo školy: www.msvrbove.sk 

Internetová a elektronická  adresa:     info@msvrbove.sk 

1.2  Údaje o zriaďovateľovi školy 

Zriaďovateľ : Mesto Vrbové 

Adresa zriaďovateľa: M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

Elektronická adresa zriaďovateľa: primator@vrbove.sk   

Telefónne číslo: 033/735 06 13 

 

1.3  Vedúci zamestnanci školy 

Funkcie Meno a priezvisko 

Riaditeľka - štatutár Sylvia Vargová 

Zástupkyňa riaditeľky školy – zástupca 

štatutára 

Andrea Hasillová,DIS 

Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch 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.  

Činnosť Rady školy v školskom roku 2020/2021 spočívala v prerokovaní a schválení niektorých 

dokumentov z povinnej dokumentácie materskej školy. Zasadnutie sa uskutočnilo 29.9.2020 

online formou z dôvodu Covid-19. 

Zloženie rady školy je nasledujúce: 

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

1. Juliana Blanáriková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ingrid Miklíková podpredseda nepedagogických zamestnancov 

mailto:info@msvrbove.sk
mailto:primator@vrbove.sk
tel:0337350613


3. Anna Tomášiková Člen pedagogických zamestnancov 

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 

Ďalšie poradné orgány: 

K ďalším poradným orgánom riaditeľa materskej školy patria: 

Pedagogická rada  je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné 

otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí 

zamestnanci  materskej školy. Skladá sa z 18 pedagogických zamestnancov. Počas školského roka 

2020/2021 zasadala PR štyrikrát z toho dvakrát on-line z dôvodu pandémie Covid-19. Obsahom 

rokovaní na zasadnutiach Pedagogickej rady v šk. roku 2020/2021 bolo prerokovanie 

a schvaľovanie dokumentov MŠ, Plánu profesijného rozvoja na obdobie (2019-2023)- 

revidovanie, Ročný plán vzdelávania, podmienky  prijímania detí do MŠ, oboznámenie sa so 

zmenami v legislatíve, riešenie aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním. Podľa naliehavosti situácie sa uskutočnili aj krátke operatívne porady 

zamestnancov.  

Členovia pedagogickej rady: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 

1.  Sylvia Vargová riaditeľka MŠ 

2.  Andrea Hasillová DiS zástupkyňa MŠ 

3.  Mgr.Andrea Mikundová učiteľka MŠ 

4.  Daniela Strapatá učiteľka MŠ 

5.  Alexandra Pápežová 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.  Bc. Simona Malková 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 poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické 

otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho 

programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov materskej školy. 

Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy.  

Vedúcou MZ je Bc. Zuzana Pagáčová. V priebehu šk.roka 2020/2021 sa  MZ konalo 1 krát 

v I. polroku a v II. polroku sa nekonalo z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19.  

PZ si odbornosť  zvyšovali sebavzdelávaním, vzájomnými konzultáciami, výmenou 

pedagogických skúseností. 

Počas dočasného prerušenia prevádzky MŠ sa vzdelávali prostredníctvom webinárov, poskytovali 

deťom dištančné vzdelávanie formou tematických súborov metodických listov a námetov 

zverejňovaných na webovom sídle MŠ. 

Klady MZ:  

 odovzdávanie informácií, riešenie, rozoberanie kritických situácií s problémovými deťmi – 

prezentácie, diskusia.  

Nedostatky: 

 vzhľadom na hygienicko- epidemiologickú situáciu – Covid 19 nebol dodržaný počet 

zasadnutí MZ.  

Návrhy na zlepšenie činnosti MZ: 

 pozitívne ovplyvňovať profesijný rast pedagogických zamestnancov 

 poskytovať vzájomnú odbornú pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie, 

prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu všetkých pedagogických zamestnancov 

 vytvoriť priestor na odovzdávanie si informácií v oblasti odbornej literatúry – nové trendy. 

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 2020/2021 : 

Štatutárny zástupca: Bc. Kristína Kubranová 



Pokladník : Nikola Kolníková 

Podpredseda: Sylvia Vargová 

Členovia predsedníctva: Andrea Hasillová DiS. , Ivan Sudora 

Členovia revíznej komisie: Martina Jacobs, Petra Marikovič Klimeková 

Na začiatku šk.roka na plenárnej schôdzi  /RZ/ OZ Predškolák odsúhlasili rodičia príspevok na 

celý šk. rok v sume 20,- € na dieťa. 

 

Údaje o počte detí  v školskom  roku  2020/2021  

 

Údaje o počte detí  v školskom  roku  2020/2021  

V školskom roku 2020/2021 bolo na predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a 

vzdelávaním prijatých 174 detí. Materská škola prevádzkovala 9 tried. 

Počet predškolákov - 61 

Počet detí, ktoré sa zapísali do ZŠ – 58 

Počet detí, ktoré zostávajú v MŠ -  pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania PPV 

 3  

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ŠVVP - 0 

Počet PZ v šk.r. 2020/2021 a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  

 

Pedagogickí zamestnanci: 18 

P.č. Meno a priezvisko Kategória PZ Kariérový 

stupeň 

Kariérová 

pozícia 

1. Mgr. Eva Horňáková Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

2. Emília Breče Učiteľka MŠ Samostatný PZ  

3. Michaela Uváčková Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

4. Anna Tomášiková Učiteľka MŠ Samostatný PZ  

5. Mgr. Andrea Mikundová Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

6. Sylvia Vargová Učiteľka MŠ Samostatný PZ Vedúci PZ 

7. Iveta Kóňová Učiteľka MŠ Samostatný PZ  

8. Daniela  Strapatá Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

9. Beáta Potroková Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

10. Eva Majerníková Učiteľka MŠ Samostatný PZ  

11. Mgr. Dagmar Potroková Učiteľka MŠ Samostatný PZ  

12. Bc. Zuzana Pagáčová Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

Vedúca MZ 



Uvádzajúci PZ 

13. Juliana Blanáriková Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

14. Alexandra Pápežová Učiteľka MŠ Začínajúci PZ  

15. Bc. Kamila Štefanková Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

16. Andrea Hasillová DiS. Učiteľka MŠ Samostatný PZ Vedúci PZ 

Uvádzajúca 

učiteľka 

17. Bc. Simona Malková Učiteľka MŠ Začínajúci PZ  

18. Filoména Galbavá Učiteľka MŠ Samostatný PZ Triedna učiteľka 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 

Počet nekvalifikovaných                                                            0 

Počet kvalifikovaných                                                                18 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky PZ. Tri 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 

pedagogických zamestnancov / 1. atestácia/ 

Nepedagogickí zamestnanci: 11 + 2 dohodári 

Funkcia Počet 

Odborný administratívny pracovník 1 

Školníčky 2 

Upratovačky 2 

Školská jedáleň  

Vedúca školskej jedálne 1 

Kuchárky 3 

Pomocná sila v kuchyni / práčka 1 

Pomocná kuchárka 1 

Dohodári  

Upratovačka MŠ- Komenský 1 

Údržbár - Záhradník 1 

  

 

 

 

 



 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

Vedenie školy i zamestnávateľ podporuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Pedagogickí 

zamestnanci sa v školskom roku 2020/2021 zúčastňovali na vzdelávacích programoch v rámci 

profesijného rozvoja, okrem toho  v rámci samovzdelávania učiteľky študovali odporúčanú 

odbornú literatúru, webové portály v oblasti pedagogiky a psychológie, nové odborné publikácie. 

Účasť PZ na vzdelávaní sa realizovala v súlade s  Ročným plánom vzdelávania. 

Absolvované vzdelávania v školskom roku 2020/2021 

Aktualizačné vzdelávanie:  

Všetci PZ absolvovali aktualizačné vzdelávanie v šk. r. 2020/2021 

Názov programu: Netradičné hudobné nástroje  a Práva dieťaťa v MŠ  

Sylvia Vargová 

Základný modul funkčného vzdelávania 

Rozširujúci modul funkčného vzdelávania : Sebariadenie a manažérska etika 

Seminár: Kolektívne vyjednávanie, zástupca zamestnancov a sociálny fond 

Videoseminár: Materská škola a jej povinnosti v elektronickej podobe 

Videoseminár: Povinné predprimárne vzdelávanie 

On-line seminár: Ako pracovať s elektronickou schránkou právnickej osoby 

Webinár s certifikátom: Tanec v MŠ s úsmevom-Jar 

Worshop- Hudobné zázraky pre deti 

Mgr. Andrea Mikundová 

Webinár s certifikátom: V mestečku matematikovo- geometria a meranie 

Michaela Uváčková 

Webinár s certifikátom: Tanec v MŠ s úsmevom-Jar 

Webinár s certifikátom: Grafomotorika v MŠ 

Mgr.Eva Horňáková 

Aktualizačné vzdelávanie s certifikátom: Vianočný čas je tu zas 

Mgr. Dagmar Potroková 



Webinár s certifikátom: Pravidlá správnej rozcvičky očami fyzioterapeutky- hravo aj zdravo 

Webinár s certifikátom: Tvorivá dramatika, nechajme bábky prehovoriť 

Bc. Zuzana Pagáčová 

Webinár s certifikátom: Hravá matematika- Čísla a vzťahy 

Webinár s certifikátom: Ako na environmentálnu výchovu v MŠ 

Webinár s certifikátom: Grafomotorika v MŠ-  Čo, ako a prečo ? 

Bc. Simona Malková 

Webinár: Praktické námety na hrové využívanie autokorektívnych pomôcok vo vzdelávaní 

Alexandra Pápežová 

Webinár: Praktické námety na hrové využívanie autokorektívnych pomôcok vo vzdelávaní 

Andrea Hasilová DiS. 

Základný modul funkčného vzdelávania  

Rozširujúci modul funkčného vzdelávania : Sebariadenie a manažérska etika 

Worshop- Hudobné zázraky pre deti 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Aktivity materskej školy boli realizované v súlade s interným Plánom práce školy na 

šk.r.2020/2021.Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú  situáciu s Covid-19 boli aktivity a 

zaujímavosti zo života materskej školy   prezentované na webovom sídle školy a v miestnom 

časopise Hlas Vrbového. 

V školskom roku 2020/2021 boli realizované tieto aktivity: 

JESEŇ                                                                                                                                                                     

9/10/11 

                                                                                                                                                    2020                                                      

Plenárna schôdza rodičovského združenia 

Čarovanie s jeseňou- tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi 

Zber gaštanov v spolupráci s firmou Calendula a s rodičmi 

Jesenné práce na školskom dvore- zber ovocia, hrabanie trávnika na ŠD 

Turistická vychádzka do prírody- zber prírodnín 

Výrova darčekov pre starých rodičov v mesiaci úcty k starším 

ZIMA                                                                                                                                      12/1/2 

                                                                                                                                               2020/21 



Pečenie medovníkov a vianočného pečiva v MŠ 

Mikuláš – Mikulášska nádielka 

Z dôvodu Covid-19 akcie nerealizované – 1/2021 

Fašiangový karneval v MŠ 

Snehové hry na dvore- plán prevencie obezity na roky 2015-2025 

JAR                                                                                                                                                                                      

3/4/5 

                                                                                                                                                    2021                                                                                                                                                                                                                

Svetový deň zdravia – zdravé hostinky 

Svetový deň vody – aktivity s vodou 

Ľudové zvyky, vynášanie Moreny za spevu ľudových piesní a povedačiek 

Svetový deň zeme – environmentálne aktivity MŠ / triedenie a zber odpadkov/ 

Stavanie mája za spevu ľudových piesní a povedačiek 

Roztancuj si celé telo- plán prevencie obezity na roky 2015-2025 

 

LETO                                                                                                                                                                                             

            6/7 

                                                                                                                                                      2021 

MŠ hľadá Superstar 

Svetový deň pohybom ku zdraviu- športová olympiáda detí na ŠD 

Svetový deň mlieka – kravička Milka 

Deň rodiny  

Deň detí  

Rozlúčka s predškolákmi 

Uvedené akcie MŠ boli realizované podľa aktuálnej situácie s Covid-19 a podľa nariadenia RÚVZ 

SR. 

Údaje o projektoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila 

 

Hlavným cieľom projektov je podporovať osobnostný rozvoj detí. 

ŠKOLSKÉ OVOCIE – celoročný projekt / PLANTEX,s.r.o.Veselé / je Európsky program 

podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou EU. 

Aktivity: - Vitamínové taniere - Narodeninové taniere - Vitamínové hádanky (spoznávanie ovocia 

a zeleniny prostredníctvom chuti a čuchu)  

Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu ovocia a zeleniny v strave detí v období, kedy sa formujú ich 

stravovacie návyky 



ŠKOLSKÉ MLIEKO – školský mliečny program /Organika s.r.o / 

Aktivity: - Prezentácie  (svetový deň mlieka) - Výrobky z obalov mliečnych výrobkov, 

ochutnávka, dojenie kravičky 

Cieľ: Trvalé zvyšovanie podielu mlieka a mliečnych výrobkov v strave detí v období, kedy sa 

formujú ich stravovacie návyky.  

ŠKOLSKÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY  

Aktivity: - Roztancuj si celé telo / tanečné aktivity, rôzne hry na ŠD, olympiáda 

Cieľ: Vytvárať aktivity , ktoré povedú k zníženiu nadhmotnosti a predchádzaniu vzniku obezity 

detí. 

ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE - Únia nevidiacich 

Aktivita: Skríningové vyšetrenie zraku detí  

Cieľ: Včasné podchytenie očných vád u detí 

CALENDULA  

Spolupracujeme s touto spoločnosťou, ktorá extrahuje čistú substanciu z pagaštana konského 

používaná vo farmaceutickom priemysle 

Aktivita: Zber gaštanov v spolupráci s rodinou 

Cieľ: Rozvíjať spoluprácu s rodičmi pri zbere gaštanov, stráviť spoločné chvíle v prírode s deťmi 

MŠ sa zapojila do projektov, ktoré organizovalo MŠVVaŠ SR- Múdre hranie  

Raiffaisen Banka- Ralf rozdáva radosť  

Výtvarné súťaže: 

Vesmír očami detí 

Jarný vetrík 

Kto namaľuje  najkrajšie  jabĺčko?  

Deti maľovali jabĺčka, ktoré boli vystavené v Záhradnom centre spoločnosti Plantex.  Všetky deti  

boli odmenené farbičkami. Najkrajšou odmenou bol stromček jablone , ktorý sme si zasadili do 

školskej záhrady . 

 

 

 



 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola Štátnou školskou inšpekciou v materskej škole vykonaná 

žiadna inšpekcia. 

Údaje o priestorových a materiálno -technických podmienkach školy  

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 .Všetky triedy sú vybavené interaktívnou 

tabuľou a odzrkadľujú estetické cítenie učiteliek .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. K štandardnému vybaveniu materskej školy 

patria hračky, ktoré sú vekuprimerané deťom. Materiálno – technické vybavenie zabezpečuje 

plynulú prevádzku celého subjektu, ktoré sa podľa finančných možností  obmieňa a dopĺňa.  

Z plánovaných prác sa podarilo: 

 uskutočnili sme všetky revízie podľa platných predpisov na všetkých zariadeniach /revízia 

komína, elektrických spotrebičov, plynových zariadení, hasiacich prístrojov 

 kúpa regálov  do skladu UP  / Komenský/ 

 rekonštrukcia elektrických rozvádzačov, výmena istiacich prvkov, odpínačov /Súkennícka/ 

 výmena  PC /Sídlisko/- trieda sovičky 

 tlačiareň/Sídlisko, Súkennícka, Komenský/ 

 interaktívna tabuľa /Komenský/ 

 notebook /Komenský/ 

 notebook /Sídlisko, Súkennícka/ 

 edukačné , učebné pomôcky  

 telovýchovné náradie, náčinie 

 hudobné nástroje 

 podsedáky 

 návlečky / Sídlisko, Súkennícka/ 



 plachty 

 návleky na obuv 

 výmena PVC chodby, šatne / Sídlisko/ 

 skrinka na čistiace prostriedky /Sídlisko/ 

 regál na biely riad /Súkennícka/ 

 nerezový stôl /Súkennícka/ 

 germicídne žiariče / Sídlisko, Súkennícka, Komenský/ 

 CD prehrávače 

 vozík servírovací /Sídlisko/ 

 výmena opotrebovaného riadu -ŠJ 

 Mesto Vrbové zakúpilo umývačku riadu /Sídlisko 9.mája/ 

Negatíva: 

 vybudovanie pieskoviska / Komenského 2/ 

 poškodené hracie prvky na ŠD a doplnenie o nové /Sídl.9.mája, Súkennícka 256/ 

 poškodené chodníky na všetkých pracoviskách 

 

Údaje o finančnom  zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

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

zabezpečením materskej školy v zmysle §28 ods. 5 zákona NR č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade  so VZN č. 

7/2020 mesačne 15 € za dieťa od 3 rokov, za dieťa ktoré nedovŕšilo vek troch rokov 20 € 

prispieval zákonný zástupca dieťaťa. Tieto finančné prostriedky  boli použité na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu ( učebné pomôcky, hračky pre deti, spotrebný materiál), 

vybavenie školskej jedálne a na pokrytie prevádzkových nákladov školského zariadenia. 

September – december 2020 : 6.604,55 € 

Január – august 2021 : 7.742,41€ 

Od 11.01.2021  do 22.01.2021 bolo pozastavené školné z dôvodu prerušenia prevádzky 

materskej školy ( COVID- 19). 

Od 25.01.2021 do 19.03.2021 prevádzka len v MŠ, Sídlisko 9.mája 322 / kritická 

infraštruktúra/ - finančné prostriedky obmedzené ! 

Finančné prostriedky prijaté za predškolákov – 9-12/2020 -3.590 €      1-8/2021  - 7.179 € 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2020/2021 a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

 

Koncepčné zámery materskej školy boli rozpracované na ciele a úlohy do štyroch oblastí činnosti 

školy. 



 výchovno – vzdelávací proces 

 oblasť riadenia 

 oblasť financovania 

 materiálne vybavenie materskej školy 

Analýza  výchovno-vzdelávacieho procesu:  

Ciele, ktoré sú stanovené v Koncepčnom zámere rozvoja školy sme v školskom roku 2020/2021 

napĺňali a nadväzovali na predchádzajúci školský rok.  

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. Kládli sme dôraz na zážitkové 

učenie poznávanie cez priamu činnosť, priame pozorovanie t. j. bezprostredný kontakt s prírodou, 

ľudskou činnosťou.  

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  

Dôraz sme kládli na vytváranie pozitívnej klímy pre spoluprácu, konfliktným situáciám sme 

predchádzali vzájomným, kultivovaným dohovorom, uplatňovali sme participačný spôsob riadenia 

založený na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti. 

Oblasť financovania a materiálne vybavenie materskej školy 

Podľa finančných možností sme skvalitňovali a dopĺňali materiálno – technickú vybavenosť 

materskej školy. Využívali sme financie od zriaďovateľa Mesta Vrbové, príspevky od rodičov OZ 

Predškolák a 2% z daní zamestnancov, rodičov.  

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a aktivít v materskej škole 2020/2021 

 

SWOT analýza  za školský rok 2020/2021 

V SWOT analýze sú uvedené vzdelávacie oblasti a podoblasti, ktoré sa deťom podarilo osvojiť a 

zvládnuť slabšie s problémami alebo naopak tie, v ktorých boli deti výnimočné. V príležitostiach a 

rizikách sú následne jednotlivé oblasti rozanalyzované podrobnejšie s návrhom na ich nápravu 

resp. ďalšie rozvíjanie. Ostatné vzdelávacie oblasti, ktoré nie sú v analýze spomenuté zvládli deti 

štandardne s ohľadom na ich vek. Všetky triedy pracovali podľa ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách a ŠkVP materskej školy „Zvedavko“, z POP na daný školský 

rok, koncepčného zámeru rozvoja MŠ na obdobie 2019-2024. Vypracovaný bol Plán práce školy, 

ktorého súčasťou bol plán aktivít materskej školy, niektoré aktivity z dôvodu pandémie COVID- 

19 neboli zrealizované. 

Jednotlivé hlavné úlohy boli konkretizované do siedmych vzdelávacích oblastí na rozvoj každého 

dieťaťa v jednotlivých vzdelávacích oblastiach: 

Jazyk a komunikácia 

Deťom sme poskytli v materskej škole gramotne podnetné prostredie, teda prostredie bohaté na 

podnety písanej kultúry. Učiteľky v triedach sprostredkúvali deťom počas výchovno-

vzdelávacieho procesu skúsenosti s písanou rečou, využívali žánrovo rôznorodú detskú literatúru. 

Veľký dôraz bol kladený aj na vývin hovorenej podoby reči, správna artikulácia a výslovnosť 

hlások. Samostatný rečový prejav detí v slovenskom jazyku bol podporovaný učiteľkami v 

triedach počas výchovno-vzdelávacej činnosti, spontánnych rozhovorov ale aj pravidelným 

zaraďovaním ranného kruhu, počas ktorého mali deti dostatok priestoru na rozhovor, diskusiu a 

zdieľanie svojich zážitkov a skúseností s inými deťmi. Deti počas vzdelávacích aktivít spoznávali 

písanú podobu reči. 

Silné stránky: 

Jazyk a komunikácia - Hovorená reč 

 aktívne nadväzujú rečový kontakt s deťmi a dospelými - bohatá slovná zásoba 

 spontánne komunikujú s deťmi aj učiteľkami, jasne formulujú svoje myšlienky, 

vyjadrovacie schopnosti 



 reagujú na neverbálne signály, udržujú očný kontakt, rozumejú spisovnej podobe jazyka 

Písaná reč : 

 reprodukujú/prerozprávajú príbeh na základe ilustrácii, používajú prejavujú záujem o 

prezeranie knihy a čítanie kníh  

 majú radosť z „písania“, kreslenia, obkresľovania rôznych predlôh a šablón 

 obsahy a zážitky vyjadrujú v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach, alebo 

výtvarne 

Slabé stránky: 

Jazyka komunikácia Hovorená reč:  

 nepočúvanie ostatných pri rozprávaní, skákanie do reči, sila hlasu, prekrikovanie navzájom  

 nesprávna výslovnosť niektorých hlások 

 Sluchová analýza a syntéza slov Písaná reč : 

 konflikty pri prezeraní kníh a následné ničenie- trhanie, krčenie strán 

 pri prednese riekaniek , alebo básni neprimeraná hlasitosť 

 nepoužívanie výrazov autor, názov knihy, rozlišovanie poézie od prózy 

Grafomotorické predpoklady písania:  

 nesprávny úchop ceruzky – (nesprávny návyk, nízke držanie) 

 silný tlak na podložku 

Riziká: 

Vnútorné  - Komunikačné konvencie a základy etiky a prosociálne správanie:  

 nerešpektovanie pravidiel, ohľaduplnosť, presadzovanie sa v hre, delenie sa o veci 

 počúvanie iných vyvoláva často zbytočné konflikty medzi deťmi, hluk v triede, 

podráždenie detí, ale aj pedagógov, následne nechuť navštevovať triedu, alebo MŠ 

 

Matematika a práca s informáciami 

Učiteľky sa počas výchovno-vzdelávacej činnosti zamerali na rozvoj matematického myslenia a 

matematických kompetencií detí prostredníctvom konkrétnych aktivít rozvíjajúcich logické 

myslenie detí, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, geometrické predstavy, orientáciu v 

priestore. Jednotlivé vzdelávacie aktivity boli organizované hravou formou, dramatizovaním, 

prípadne prostredníctvom jednoduchých súťaží. Matematické úlohy deti riešili v podmienkach 

bežného života, zážitkovým učením. Učiteľky zaraďovali úlohy v súlade s vekovými osobitosťami 

a predpokladmi detí. 

Silné stránky: 

Matematika a práca s informáciami - Čísla a vzťahy  

 veľmi dobrá úroveň znalostí práce s číslami vedia vymenovať čísla, odoberať, pridávať 

 určujú kde je viac , kde menej, záujem o aktivity a činnosti s číslami  

Geometria a meranie : 



 vedia usporiadť objekty podľa veľkosti, dĺžky, vedia určiť polohu predmetov na základe 

slov, rozlišujú rovnú a krivú čiaru  

Logika: 

rozhodujú či má, alebo nemá daný predmet danú vlastnosť(Logiko Primo)  

Práca s informáciami: 

 naprogramujú digitálnu hračku Beebot, na IKT vedia kresliť  

Slabé stránky: 

 Matematika a práca s informáciami Geometria a meranie:  

 problém orientácie v priestore (pravá a ľavá strana) aj na tele 

 nesústredenosť pri triedení tvarov.  

Pomenovanie GT - Rozlíšenie a pomenovanie priestorových GT Logika:  

 pravidlá postupnosti – zisťovanie a pokračovanie, logické súvislosti 

 

Človek a príroda 

v tejto oblasti deti získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, o človeku, neživej prírode 

a prírodných javoch. Viedli sme deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch 

a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju 

predstavu. Využívali sme vychádzky do prírody a blízkeho okolia. Deti vnímali prírodu v okolí 

MŠ, triedili prírodniny. Deti pracovali a robili pokusy v rámci  výskumne ladenej koncepcie / 

plávajúce predmety, tiene, sadenie semien, váženie, pozorovali hmyz, trávy, kvety lupami, 

detským mikroskopom. V MŠ máme pomerne dobré vybavenie učebnými pomôckami. Rozvoj 

prírodovednej gramotnosti bol pravidelne podporovaný reálnou skúsenosťou detí s predmetmi, 

prírodnými javmi a poznávaním prírodných reálií. Učiteľky podporovali deti v bádateľských 

činnostiach, kladení otázok a hľadaní odpovedí na základe zážitkového učenia. Deti na základe 

bádateľských aktivít získavali reálne skúsenosti s fungovaním sveta.  

Silné stránky 

Človek a príroda:  

 majú pozitívny vzťah k prírode, prejavujú záujem o bádateľské aktivity  

Príležitosti: 

Človek a príroda:  

 je oblasť, ktorá deti veľmi zaujíma bolo by vhodné sa ňou viac zaoberať, rozšíriť ju o viac 

zážitkových programov v prírode, viac exkurzií, zároveň zakomponovať a viac prepojiť s 

menej pre deti zaujímavými vzdelávacími podoblasťami napr. komunikácia, matematika, 

sociálne zručnosti - zvieratá a rastliny 

 založiť školskú záhradu, organizovať s deťmi vychádzky a výlety do prírody  

 

Človek a spoločnosť 



Učiteľky počas výchovno-vzdelávacích aktivít viedli deti k poznávaniu blízkeho i vzdialenejšieho 

prostredia. Deti sa oboznamovali s významnými geografickými i historickými reáliami 

prostredníctvom pozorovania, denne počas ranného kruhu, ako aj počas edukačných aktivít. Deti 

boli pravidelne vedené k prosociálnemu správaniu, a to prostredníctvom všetkých organizačných 

foriem, najmä však počas pravidelného ranného kruhu. Deti si prostredníctvom prosociálnych 

aktivít upevňovali sebadôveru, sebaistotu, ako aj vzťah k iným deťom a dospelým. Deti dokážu v 

triedach spolupracovať, podeliť sa o hračky, vyjadriť svoju empatiu k druhým, rešpektovať 

dohodnuté pravidlá.  

Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na detskej skúsenosti a prirodzenej detskej 

zvedavosti, využívali sme predovšetkým hru, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor 

opierajúci sa o skúsenosti detí, napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, rolové 

hry. Udržiavali sme dobré prosociálne správanie, cítenie a disciplínu. Osobnostné a sociálne 

kompetencie sme u deti rozvíjali prácou v skupinách, pričom boli vedené ku vzájomnej akceptácii, 

pomoci, prejavu ohľaduplnosti k svojmu okoliu a prostrediu, zotrvaniu v činnosti ako aj k ich 

dokončeniu. U detí dochádzalo k postupnému osvojeniu sebareflexie. Po vzniknutom konflikte a 

na výzvu učiteľky boli deti vedené k ospravedlneniu, poďakovaniu a požiadaniu o pomoc. Snažili 

sme sa o to, aby deti poznali svoj región, jeho krásy a tradičnú regionálnu kultúru. V priebehu 

školského roka sa deti zúčastňovali divadelných predstavení, kde mali možnosť vidieť 

profesionálnych hercov a upevňovali si kultivované správanie s dodržiavaním základných 

pravidiel slušnosti na verejných podujatiach. V klíme prostredí v jednotlivých triedach 

prevažovalo pozitívne emocionálne naladenie. Najmä v druhom polroku sa zlepšila vyrovnanosť a 

stálosť citových prejavov detí u ktorých dlhšiu dobu prevládali adaptačné problémy. Väčšina detí 

dokáže samostatne nadviazať kontakt s rovesníkmi aj s dospelými.  

Silné stránky 

Človek a spoločnosť :   

 poznajú okolie, v ktorom žijú, inštitúcie 

 radi spoznávajú miestnych ľudí, tradície, históriu, zvyky, 

 rozoznávajú dopravné prostriedky, dopravné značky, základné pravidlá chodcov a 

cyklistov, - využívajú vedomosti v praxi na dopravnom ihrisku aj na miestnej komunikácii 

( jazda na kolobežkách, vychádzky a pod.) 

Slabé stránky: 

Človek a spoločnosť Základy etiky a prosociálne správanie: 

 nerešpektovanie pravidiel, ohľaduplnosť, čarovné slovíčka, riešenie konfliktov, 

presadzovanie sa v hre, delenie sa o veci, počúvanie iných 

Orientácia v čase 

 správne používanie pojmov včera, dnes, zajtra- časová orientácia 

Mediálna výchova:  

 nekritický postoj voči skutočnej a virtuálnej realite v literárne a filmovo spracovaných 

detských rozprávkach a príbehoch 

  rozlíšenie dobra a zla 

Príležitosti: 



Človek a spoločnosť : 

 zapájať deti do kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v MŠ, ale aj mimo 

nej napr. v meste,  ZŠ zapájanie sa do projektov, súťaží výtvarných hudobných 

  oboznamovať deti s tradičnou ľudovou kultúrou a slovesnosťou  

Človek a svet práce 

Materská škola poskytla deťom možnosti rozvoja základných zručností potrebných v bežnom 

živote. Prácou s rôznymi materiálmi deti spoznávali ich vlastnosti a rozvíjali si elementárne 

technické zručnosti, konštruovali rôzne predmety podľa zadaných postupov. Zručnosti potrebné v 

bežnom živote si deti precvičovali počas starostlivosti o školskú záhradku, či hrabaním lístia, a to 

najmä počas jesenného obdobia 

Silné stránky 

Človek a svet práce:  

 záujem o všetky podoblasti či ide o remeslá a ich spoznávanie, nadšenie pre samotnú prácu 

s náradím a nástrojmi pečenie perníkov, práca s drevom, výroba papier a práca v záhrade a 

pod.,  

 pozitívny vzťah ku konštruovaniu a manipulácii s predmetmi 

Umenie a kultúra Hudobná výchova  

Deti si počas edukačných aktivít v jednotlivých triedach rozvíjali elementárne hudobné schopnosti 

a zručnosti. Zábavnou formou sa oboznamovali s rytmickými, vokálnymi i inštrumentálnymi 

činnosťami s rôznymi netradičnými hudobnými nástrojmi . Deti sa oboznamovali s tanečnými 

krokmi, učili sa jednoduché tanečné choreografie. U detí predškolského veku bol rozvoj 

hudobného talentu podporený možnosťou navštevovať folklórny krúžok a krúžok moderného 

tanca, ktorý sa z dôvodu Covid-19 nemohol uskutočniť. 

Silné stránky 

Umenie a kultúra – HV: 

 pozitívny vzťah k hudbe a tancu, vyjadrenie pohybu vlastnou improvizáciou 

  zvládajú jednoduché aj náročnejšie choreografie, imitovanie pohybu 

  radi napodobňujú (imitujú)pohyby 

 radi spievajú aj bez vyzvania 

Slabé stránky: 

Umenie a kultúra HV Vokálne činnosti: 

 nesprávne dýchanie pri speve, neprimeraná hlasitosť pri speve skomolenie textu  

Inštrumentálne činnosti a percepčné schopnosti: 

 absencia využívania hudobných nástrojov (veľmi chaotické, spontánne) 

 počúvanie skladieb rytmické sprievody a doprovody k piesňam 

 vyjadrenie pocitov z počúvania hudby slovom, výtvarne, alebo pohybom 

Príležitosti: 

Človek a svet práce:  

Je obrovskou príležitosťou pre rozvoj všetkých potrebných kompetencií detí v MŠ:  



 zariadenie malých dielničiek – práca s drevom a prírodninami, práca s hlinou, prútím, 

drôtikom a iné 

 dopĺňať naďalej, knižnicu o nové rozprávkové a náučné kníhy 

 uskutočňovať pravidelnú návštevu mestskej knižnice 

 využívať spoluprácu s inými inštitúciami ako Polícia SR, Hasičov... 

Výtvarná výchova 

Deti sa prostredníctvom hravých výtvarných činností oboznamovali s rozličnými materiálmi a 

nástrojmi využiteľnými vo výtvarnom umení, ako aj s rozličnými výtvarnými technikami, 

vytvárali plošné i priestorové výtvarné diela. Dôraz bol vo vzdelávacích aktivitách kladený na 

experimentovanie s farbami a výtvarným materiálom, ako aj na spontánny výtvarný prejav detí. 

Deti mali dostatok priestoru počas každodennej činnosti v triede výtvarne vyjadriť svoje pocity a 

predstavy o okolitom svete. Učiteľky počas kresliarskych činností detí dbali na správne návyky pri 

kreslení – správny úchop grafického materiálu, správne sedenie detí a sklon papiera pri kreslení. 

Učiteľky pri grafomotorických činnostiach postupovali podľa internej metodiky zameranej na 

rozvoj grafomotorických zručností detí v predškolskom veku.  

Silné stránky 

Umenie a kultúra VV:  

 obľubujú všetky výtvarné činnosti - modelovanie, kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie 

a experimentovanie s netradičnými výtvarnými technikami 

 prejavujú radosť zo svojho výtvoru 

Slabé stránky: 

Umenie kultúra VV: 

 kreslenie ľudskej postavy - predstavy o svete, fantazijne predstavy 

 samostatné výtvarné vyjadrovanie bez pomoci učiteľky - oboznamovanie s umením 

Príležitosti: 

Výtvarná výchova:  

 záujem detí je potrebné využiť – výzdoba tried, súťaže, príp. predaj najkrajších 

zhotovených  diel, vianočné pozdravy... 

 zapájanie do výtvarných súťaží 

  výroba pomôcok z diel detí – knihy, leporelá... 

 

Zdravie a pohyb 

Deti boli počas školského roka vedené k zdravému životnému štýlu a k zdokonaľovaniu svojich 

pohybových schopností a zručností. Pravidelným zaradením pohybových a relaxačných cvičení, 

pobytu vonku a pohybových aktivít počas celého dňa boli deti motivované k využívaniu pohybu v 

každodennom živote. 

Silné stránky 

Zdravie a pohyb  Zdravie a zdravý životný štýl: 



 s radosťou cvičili, - zapamätali a samostatne predviedli zdravotné cvičenia z riekankou, 

alebo s hudobným doprovodom 

Hygiena a sebaobslužné činnosti: 

 zvládnu samostatné obliekanie a používanie príboru(podľa veku dieťaťa)  

Pohyb a telesná zdatnosť: 

 radosť z pohybu vonku, prekonávajú prekážky, behajú - bezproblémov  

 zvládnu turistickú prechádzku - pri cvičení a pohybe využívajú náradie a náčinie 

  obľubujú pohybové hry – s naháňačkou 

Sezónne aktivity: 

 kladný vzťah k zimným športom  

 získanie pohybových zručností ako sánkovanie, kolobežkovanie 

Slabé stránky: 

Zdravie a pohyb Zdravie a zdravý životný štýl: 

 držanie tela, techniky predvádzania niektorých telesných úkonov 

Hygiena a sebaobslužné činnosti : 

 udržiavanie poriadku vo svojom okolí, viazanie šnúrok  

Pohyb a telesná zdatnosť: 

 dodržiavanie pravidiel, prílišná súťaživosť, prílišná snaha o rýchlosť 

Príležitosti: 

Pohyb a telesná zdatnosť:  

 viac sa zamerať na techniky telesných úkonov – správne prevedenie zdravotných cvikov 

 nájsť si pozitívny vzor (dieťa, televíznu postavičku) 

 motivovať k cvičeniu doma, stabilné a kvalitné zostavy, s doprovodom riekanky, piesne, 

hudobný doprovod 

  na uvoľnenie a relaxáciu zaviesť správne dýchanie, meditáciu, samo masáž a iné 

  vytvárať pre deti dostatočný priestor pre pohyb, organizovať športové súťaže, využívať 

ihriská v meste a v ZŠ 

Priebeh VVČ v čase mimoriadnej situácie COVID-19  

Počas mimoriadnej situácie, v čase od 11.01. – 19.03. 2021,  bola na  elokovaných  pracoviskách 

prerušená prevádzka a na Sídlisku 9.mája od 25.01.2021 do 19.03.2021 obmedzená prevádzka len 

pre kritickú infraštruktúru. V tomto čase  materská škola  prostredníctvom web stránky pravidelne, 

v týždenných intervaloch  ponúkala rôzne aktivity zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

v domácich podmienkach. Týždenné aktivity boli tematické a obsahovali rôzne aktivity na 

celkový rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Oboznamovali sa s zvieratkami a vtáčatkami v zime, 

so zimnými športmi, s časovými vzťahmi týždňa, mesiaca i roka, s karnevalom, s fašiangovým 

obdobím, s bábkou, s prírodou, ktorá sa zobúdzala zo zimného spánku, prostredníctvom 

vytvorených powerpointových prezentácií a obrázkovým materiálom. Deti dostávali rôzne námety 

a inšpirácie, ku konkrétnym témam, kde využívali strihanie nožnicami, otláčanie rúk, kreslenie a 

maľovanie grafomotorické cvičenia, aktivity na logické myslenie. Web stránka s aktivitami, bola 



určená pre všetky deti z materskej školy. Do vzdelávacích aktivít sme  zahrnuli aj pracovné listy 

na rozvoj matematickej predstavivosti. Pracovné listy zamerané na rozvoj poznania, hádanky, 

básne, piesne, maľované čítanie. Počas mimoriadnej situácie si deti upevňovali svoje zdravie 

formou prechádzok do prírody so svojimi rodičmi. Formou videí, rôznych rozcvičiek 

publikovaných na našej webovej stránke mali deti možnosť precvičovať si základné lokomočné 

pohyby, formou pohybovo-relaxačných cvičení. Učiteľky predškolákov počas mimoriadnej 

situácie zasielali deťom formou webovej stránky, emailov  rôzne pracovné listy zamerané na 

rozvoj všetkých oblastí. Volili sme úlohy, ktorými sme sa snažili pripraviť predškolákov na vstup 

do ZŠ. Aktivity smerovali najmä na rozvoj kľúčových kompetencií, na prípravu detí na vstup do 

Základnej školy. Každý týždeň boli zasielané nové aktivity a pracovné listy zamerané na 

precvičovanie číslic, ktoré si deti precvičovali dištančnou formou, precvičovanie číselného radu, 

na riešenie kontextových úloh s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a 

rozdeľuje, na logické myslenie, na pravo - ľavú orientáciu. Precvičovanie písmen abecedy 

pokračovalo počas mimoriadnej situácie COVID-19 taktiež prostredníctvom pracovných listov. 

Zasielané úlohy z oblasti Jazyk a komunikácia boli rozvíjané aj pracovnými listami zameranými 

na rozčleňovanie slov na slabiky, vyčleňovanie začiatočnej hlásky v slove, grafomotorický prejav 

a správne držanie ceruzky. Komunikácia s rodičmi počas mimoriadnej situácie bola na dobrej 

úrovni, rodičia ochotne spolupracovali, o čom svedčí aj spätná väzba pri zasielaní preskenovaných 

a vypracovaných pracovných listov a fotografie výtvorov, ktoré počas Corona krízy vytvárali s 

deťmi. 

Záver 

Spätnú väzbu vo všetkých oblastiach tvorili evaluačné otázky, ako prostriedok vyhodnocovania 

detského učenia a pokroku. To nám umožňovalo naplánovať dosahovanie výkonových štandardov 

s ohľadom na individuálne rozdiely medzi deťmi. Evaluačné otázky mali procesuálny charakter, 

ktorý nám dokázal určovať smer rozvoja dieťaťa v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu a 

tým priebežne ovplyvňovať jeho ďalší osobnostný rast. 

 

Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky  

Silné stránky : 

 100% kvalifikovanosť zamestnancov  

 krúžková činnosť  

 priaznivá klíma školy   

 informovanosť rodičov prostredníctvom web stránky školy 

 ochota PZ vzdelávať sa  

 prezentácie na verejnosti 

 dobrá spolupráca a finančná pomoc OZ Predškolák  

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

 interaktívne tabule v triedach  

 pripravenosť detí na vstup do ZŠ 

 kreativita a iniciatíva PZ 



 uplatňovanie zdravého spôsobu života – Projekt,, Školské ovocie, Školské mlieko“ 

 Slabé stránky:  

 vysoké počty detí v triedach  

 nízke ohodnotenie zamestnancov 

 neuspokojenie rodičov pri prijímaní detí z dôvodu naplnenia kapacity 

 stav chodníkov v areáli MŠ 

 nedostatočná znalostná  úroveň digitálnej techniky niektorých PZ 

Príležitosti: 

 inovatívna edukácia pomocou IKT  

 prezentácia MŠ na verejnosti  

 získavanie sponzorov  

 spolupráca so širokou verejnosťou, inštitúciami 

 zapájanie sa do projektov 

 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

 získavanie 2% z daní prostredníctvom OZ Predškolák 

Riziká: 

 nadmerná administratíva 

 nárast byrokracie 

 neustále meniaca sa legislatíva 

 pandémia Covid-19 

 zvyšovanie nárokov kontrolných inštitúcii 

Návrhy a opatrenia: 

 Sledovať výzvy na zapájanie do grantov, projektov, súťaží 

 Rozšíriť kapacitu materskej školy 

Spolupráca materskej školy s rodičmi a s inými inštitúciami 

 

Spolupráca materskej školy sa uskutočňovala na základe Plánu práce školy na školský rok 

2020/2021. Táto spolupráca je dôležitou súčasťou práce školy.   Materská škola vytvára 

podmienky na upevnenie spolupatričnosti a tradícii školy. Spolupráca s rodičmi bola založená na 

aktivitách smerujúcich ku skvalitneniu spolupráce školy a rodiny. Rodičia sa zapájali do 

triednych, školských i mimoškolských aktivít. 

Z dôvodu Covod-19 bola prerušená aj obmedzená prevádzka len pre kritickú infraštruktúru. 

Kontakt s rodičmi a deťmi sme zabezpečovali prostredníctvom webovej stránky školy, kde mali 

rodičia potrebný materiál a informácie na prácu s deťmi. 

Vzhľadom k tejto Covidovej situácii sme spolupracovali len s nasledujúcimi inštitúciami: 



Rada školy 

OZ Predškolák 

Zriaďovateľ- Mesto Vrbové 

 

Záver 

Predkladaná správa VVČ za uplynulý školský rok poukazuje na jednotlivé činnosti školy a 

realizáciu edukácie. Pedagogickí zamestnanci sa snažili zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho 

procesu tak, aby sa to prejavilo na celkovom rozvoji dieťaťa materskej školy. Ďakujem celému 

pedagogickému kolektívu za ich tvorivú prácu, za vytváranie pozitívnej tvorivej klímy , za ich 

lásku, ktorú odovzdávajú deťom a vysoko profesionálny aktívny prístup pri zvládaní vzniknutých 

situácií s cieľom dosiahnutia kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

   

Vypracovala: Sylvia Vargová 

                        riaditeľka MŠ 

 

Vo Vrbovom , dňa : 20.08.2021 

 


