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Východiská a podklady:  

 

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 usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R  k vyhláške MŠ SR č. 9/2006. 

3. Koncepcia materskej školy  

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce MŠ. 

5. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ  Nábrežie Rimavy 

7. Informácie o činnosti Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Nábrežie Rimavy 

8. Vyhodnotenie vlastných projektov školy 

9.  Ďalšie podklady ( hodnotenia tried, štatistika...) 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

        Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa  

za školský rok 2015/2016 

A/ Základné identifikačné údaje o materskej škole  

1. Identifikačné údaje 

 Názov školy: Materská škola 

 Adresa školy: Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa 

Telefónne číslo:  047/ 5423307                                               

 Internetová adresa: 

 e-mailová adresa: 

www.hnusta.sk 

msnr@hnusta.sk 

 Zriaďovateľ: Mesto Hnúšťa 

Francisciho 74 

2. Vedúci zamestnanci   

  Meno a priezvisko  Funkcie 

  Mgr. Tokárová Beata  riaditeľ školy  

  Mgr. Hulmanová Elena  zástupca riaditeľa školy  

  Eva Šuleková  vedúca ŠJ pri MŠ 

3. Rada  školy 
Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti  bola ustanovená v zmysle   

§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Členovia rady školy  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  (delegovaný)    

1.  Ľubomíra Hroncová  predseda  za pedagogických zamestnancov 

2.  Eva Šuleková  tajomník  za nepedagogických zamestnancov 

3. Michal Vacula  člen  za rodičov 

4. Kizeková Petra  člen  za  rodičov 

5.  Hilda Ginisová  člen  za poslancov mestského zastupiteľstva 

6.  Marian Petrok  člen  za poslancov mestského zastupiteľstva 

7. Ján Ridzoň  člen  za poslancov mestského zastupiteľstva 

  

http://www.hnusta.sk/
mailto:msnr@hnusta.sk
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Rada školy v školskom roku 2015/2016 zasadala 1x. Na  zasadnutí bola schválená Správa o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti a bol prerokovaný školský 

poriadok  materskej školy. 

 

4. Iné poradné orgány školy 
Poradné orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného 

Plánu práce školy. Plán práce vychádzal z platných pedagogických dokumentov pre daný 

školský rok a z analýzy výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

 

Počet zasadnutí pedagogickej rady:  5-krát a 6 - krát operatívne porady 

Pedagogická sa zaoberala problematikou: 

 prerokovanie Správy  o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za  

šk. rok: 2014/2015 

 prerokovanie a schválenie Plánu práce školy 

 prerokovanie školského poriadku 

 aktuálnymi pedagogickými aktualitami z oblasti pedagogiky  

 organizačným zabezpečením tvorby inovovaného ŠkVP 

 riešila úroveň pripravenosti detí do ZŠ 

 organizačne  zabezpečovala depistáž detí so SZP v rámci projektu  národného projektu  

 riešila formy a metódy  individualizácie edukačného procesu 

 evalváciou plnenia úloh pracovného plánu školy  

 zaoberala sa zabezpečením akcií, návrhmi pedagog. zamestnancov 

 zvyšovanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov 

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 autoevalváciou záverov z vnútroškolskej kontroly 

 PR vytvárala priestor  na prenos informácii, skúsenosti a poznatkov z kontinuálneho                                                                          

vzdelávania, bola priestorom na vzdelávanie pedagógov 

 

4.2 Činnosť metodického združenia (MZ) 

 

Počet zasadnutí metodického združenia: 7-krát 

Vedúca MZ – Mgr. Lengová Viera 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou:  
 Spolupráca so ZŠ Nábrežie Rimavy v rámci projektu PRINED /depistáž, aplikácia 

stimulačného programu) 

 Výsledky a analýzy dosiahnutých výsledkov implementovaním Stimulačného 

rozvíjajúceho programu, ktorý bol vytvorený špeciálnymi pedagógmi ZŠ v rámci 

projektu PRINEDU 

 MZ počas roka sa aktívne zaoberalo koordináciou a tvorbou inovovaného ŠkVP 

Rimavienka, metodikami jednotlivých siedmych vzdelávacích oblastí, ktoré sú 

súčasťou ŠVP 

 Tvorbou súborom hier, metód a stratégií na rozvoj pozitívneho sebapoňania 

a sebahodnotenia dieťaťa 

 Profesijný rast pedagogických zamestnancov – transformácia poznatkov získaných 

prostredníctvom cyklických školení 
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5. Údaje o počte detí materskej školy  

triedy 

Stav k 15.09.2015  Stav k 30.06.2016 

veková 

kategória 

počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

integro- 

vané 

deti 

 

 

veková 

kategó 

ria 

počet 

detí 

spolu 

z toho 

2 

ročné 

deti 

predškoláci 

integro- 

vané 

 deti spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

OPŠD spolu 

z toho 

 5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

1 2-3    10 10 0 0 0 0  2-3 15 1 0 0 0 0 

2 2,5-4 18 0 0 0 0 0  2,5-4 17 0 0 0 0 0 

3 3-5 22 0 0 0 0 0  3-5 18 0 0  0 0 0 

4 4-5 20 0 0 0 0 0  4-5 21 0   0 0 0 0 

5 5-6 24 0 25 22 3 0  5-6 23 0 23 20 3 0 

6 5-6 25 0 24 22 2 0  5-6 22 0 23 21 2 0 

Spolu 2-6 119 10 49 44 5 0  2-6 116 1 46 41 5 0 

                                     
Študijný odbor: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v materských školách. Deti, 

ktoré absolvovali minimálne posledný ročník vzdelávacieho programu študijného odboru 

získavajú predprimárne vzdelanie. 

 

  6. Uplatňované vzdelávacie plány 

Veková kategória  Uplatňovaný učebný plán 

3 - 6 Školský vzdelávací program“ Rimavienka“  

6 - 7 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s OPŠD v MŠ 

5-6-7 Stimulačný program pre  5 – 6ročné deti / PRINED/ 

 

7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických  

zamestnancov 

Počet zamestnancov k 30.6.2015 

Zamestnanci MŠ spolu 20 

- z toho PZ 13 z toho NZ 7 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 13 - upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - zamestnanci ŠJ 4 

- doplňujúci si vzdelanie 0   

  

 Dve učiteĺky boli dohodobo PN – (celý školský rok), zastupovali ich p. Eva Čajková a Lucia   

 Chudicová. 
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Pedagogický zamestnanci 

Kategórie pedagogických zametsnancov  

Učiteľ 13 

Pedagogický asistent 1(do 11/2015) 

Podkategórie pedagogických zamestnancov  

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 13 

Kariérový stupeň pedagogického zamestnanca  

Začínajúci PZ 0 

Samostatný PZ 11 

PZ s prvou atestáciou 2 

Kariérová pozícia – a) PZ špecialista  

Triedny učiteľ 6 

Uvádzajúci PZ 0 

Vedúci metodického združenia 1 

Kariérová pozícia – b) vedúci PZ  

Riaditeľ 1 

Zástupca riaditeľa 1 

 

  8. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
Vzdelávací program 

Druh  

vzdelávania 

Počet 

vzdelá- 

vaných 

Priebeh vzdelávania 

začalo pokračuje   
 

ukončilo 

Obsahová reforma v materskej 

škole 

aktualizačné 3 3      3 3 

Šírenie výskumne ladenej 

koncepcie prírodovedného 

vzdelávania 

aktualizačné 2 2 2 2 

Digitálne  technológie                  

v materskej škole 

aktualizačné 3 3 

 

3 

 

3 

Vplyv sociálneho prostredia  

na rozvoj osobnosti dieťaťa 

inovačné 1 1 1 1 

AJ pre 1.stupeň ZŠ doplňujúce 1 1 1 1 

Interaktívna tabuľa vo VVP v 

MŠ 

aktualizačné 3 3 3 3 

Aktivizujúce metódy vo 

výchove  

aktualizačné 4 4 4 4 

Kreativizácia osobnosti učiteľa inovačné 1 1 1 1 

Predčitateľská gramotnosť aktualizačné 2 2 2 2 

Funkčné inovačné vzdelávanie 

pre vedúcich PZ 

funkčné 2 2 2 2 



7 
 

Rozvíjanie emocionálnej 

inteligencie a kom. zručností 

inovačné 2 2 2 2 

Kreslenie v gafickom 

programe TUX PAINT 

inovačné 1 1 1 1 

Zvládanie záťaží v školskom 

prostredí 

aktualizačné 1 1 1 1 

Projekt inklúzivnej edukacie  1 1 1 1 

Elektronizácia vzd. systému 

regionálneho školstva 

aktualizačné 1 1 1  

 

Pedagogickí zamestnanci  sa vzdelávali v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaného 

Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, MŠVVaŠSR – národný projekt 

EVSRŠ, MPC Bratislava – národný projekt AMV, PRINED. V rámci samoštúdia 

pedagógovia efektívne využívali internet školy a doporučenú odbornú literatúru a odborné 

časopisy. K 30. júnu 2016 boli ukončené všetky vzdelávania, naďalej prebieha vzdelávanie 

EVS RŠ u 1 PZ. 

9. Aktivity organizované materskou školou  

Termín Aktivita Poznámka 

09/2015 „Zoznamovacia párty“ v šk. záhrade Všetky triedy 

09/2015 Divadlo „Mechúrik Košťúrik“ Všetky triedy 

09/2015 Výstavka výrobkov zo zemiakov Trieda č.3 

09/2015 Súťaž o najkrajšie jabĺčko Trieda č.3 

09/2015 Poldenný výlet na Polom – púšťanie šarkanov“ Triedy č. 2,3,4,5,6 

09/2015 Spolupráca so ZŠ NR - návšteva bývalých škôlkárov  Trieda č.: 5,6 

10/2015 Spolupráca so ZŠ NR – na návšteve v prvej triede Trieda č.: 5,6 

10/2015 ENVIRO – „Poznávaj a chráň les“ Všetky triedy 

10/2015 Hudobné divadlo - „Rozprávkový bufet“ Všetky triedy 

10/2015 ENVIRO – „Návšteva sokoliarov“ Všetky triedy 

10/2015 Úcta starým rodičom Všetky triedy 

10/2015 Divadlo – „O zvieratkách“ Všetky triedy 

10/2015 Turistická poldenná vych.– zber jesenných plodov v lese Všetky triedy 

10/2015 Kino v MsDK – „Veľká oriešková lúpež“ Triedy č. 2,3,4,5,6 

10/2015 Úcta k starším – mestská akcia Triedy č.: 5,6 

11/2015 Hudobné divadlo – „Viktor – pesnička je liek““ Všetky triedy 

11/2015 Vystúpenie, tvorivé dielne v DD v Hnúšti Trieda č: 3 

11/2015 Spolupráca so ZŠ Centrum - Haloween  Triedy č.: 5,6 

11/2015 Spolupráca so ZŠ NR – hry v telocvični Triedy č.: 5,6 

12/2015 Spolupráca so ZŠ Centrum – interaktívne divadlo Trieda č. 5, 6 

12/2015 Mestský Mikuláš – vystúpenie krúžku moderného tanca Triedy č. 5,6 
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Termín Aktivita Poznámka 

12/2015 „Alica v krajine zázrakov“ Zimná besiedka v MsDK Všetky triedy 

12/2015 Pečenie Vianočných medovníkov s rodičmi Triedy č.: 2,4,5,6 

12/2015 Vianočné tvorivé dielne Trieda č.: 5,6, 

12/2015 Výroba veľkonočnej výzdoby – deti s rodičmi Trieda č.4 

12/2015 Vianočné ozdoby – výstavky v MsKS Všetky triedy 

12/2015 Posedenie s dôchodcami v MŠ Triedy č.: 4,5,6 

01/2016 Deň hračiek Všetky triedy 

01/2016 Pohybové, loptové hry v Ms. Športovej hale Trieda č.5, 6 

01/2016 Sezónne činnosti -  lopárovanie v šk. záhrade Všetky triedy 

01/2016 Stavanie snehuliakov –medzitriedne súťaže Všetky triedy 

01/2016 Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky – so starými rodičmi Trieda č. 3 

01/2016 Spolupráca so ZŠ NR – Matematika na tablete Triedy č.: 5,6 

01/2016 Spolupráca so ZŠ Centrum – ukážka SJ a matematiky Triedy č.: 5,6 

01/2016 Divadlo – „O nenažranom papagájovi“ Všetky triedy 

01/2016 „Ujo horár na návšteve v MŠ“ Trieda č.: 3,4 

01/2016 Poldenná vychádzka do prírody – kŕmenie zvierat v lese Trieda č.:3 

02/2016 Karneval v Dome kultúry Všetky triedy 

02/2016 „Priadky“ – ukážka ľudových zvykov Všetky triedy 

02/2016 ENVIRO – „Príbehy z horárne! – návšetva lesníkov  Všetky triedy 

02/2016 „Páračky v MŠ“ – páranie peria, tradičné jedlá, s rodičmi Trieda č.:3 

02/2016 Spolupráca so ZŠ NR – Palacinková párty Triedy č.5, 6 

03/2016 „Vynášanie Moreny“ – ulážka ľud. zvykov Všetky triedy 

03/2016 Staré mamy a ich rozprávky – čítanie, počúvanie príbehov Trieda č.3,6 

03/2016 Návšteva mestskej knižnice Všetky triedy 

03/2016 Deň učiteľov – dôchodkyniam MsÚ Triedy č .:5,6 

03/2016 Spolupráca so ZŠ JFR – TV a informatika Trieda č.: 5, 6 

03/2016 Spolupráca so ZŠ JFR a Centrum – rod. združenie Triedy č.5, 6 

03/2016 Spolupráca so ZŠ JFR - Divadielko Triedy č. 5,6 

03/2016 Kabaret v Ms DK - kapela „Zuzi Band“ Trieda č. 3,4,5,6 

04/2016 Pletenie korbáčov, výroba vajíčok s rodičmi, st. rodičmi Trieda č.: 3,2 

04/2016 Zhotovenie píšťaliek so starým rodičom Trieda č.3 

04/2016 Poldenný výlez na Zbojská vlakom Trieda č. 5, 6 

04/2016  ENVIRO – „Deň Země“ – starostlivosť o šk záhradu Všetky triedy 

04/2016 ENVIRO – „Jarná záhradka“ – sadenie Sakury a kvetov Všetky triedy 
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Termín Aktivita Poznámka 

04/2016 Turistická vychádzka na Kríž Triedy č.: 1,2,3,4 

04/2016 Na dopravnom ihrisku Triedy č.: 4,5,6 

04/2016 Divadlo – „Pesnička je liek“ Všetky triedy 

04/2014 Veľkonočné  zvyky a tradície Všetky triedy 

05/2016 Ľudové zvyky – Stavanie mája Všetky triedy 

05/2016 Výroba rezancov a gágoríkov- ukážka Trieda č.6 

05/2016 Budúci škôlkari v MŠ – hry s pozvanými deťmi  

06/2016 Dni mesta – vystúpenie mažoretiek, ľud. tanca Triedy č.: 5,6,4 

05/2016 Divadlo – „Jako sa gašpar málem kráľom stal“ Všetky triedy 

05/2016 „Veselá pesnička záhradou znie“ – prehliadka  spevu detí Všetky triedy 

05/2016 Na návšteve  v ZUŠ - Výtvarné techniky Triedy č.: 3,5,6 

05/2016 Deň matiek Všetky triedy 

05/2016  Hasiči v MŠ Všetky triedy 

05/2016 Celodenný výlet na Teplý Vrch – prehliadka lesnej obory Triedy č.5,6 

05/2016 Mobilné planetárium – vesmírne rozprávky v kupole v šk.z. Všetky triedy 

06/2016 MDD – pohybové a súťaživé hry v šk. záhrade, disco Trieda č.1 

06/2016 Hudobné divadlo – „Rozprávkový bufet 2“ dobrovoľné 

06/2016 Jarné hry na lúke – ukážka ľud. zvykov Trieda č.: 4 

06/2016 Pizza od šékuchára – triedna akcia s rodičmi Trieda č.4 

06/2016 Celodenný výlet na Ranč Meggy Trieda č.: 2,3,4,5,6 

06/2016 Rozlúčka s predškolákmi na MsKS Triedy č.: 5,6 

06/2016 Rozlúčka s MŠ v MŠ s rodičmi – „Rozlúčková párty“ Trieda č.: 5,6 

06/2016 “Deň krivých zrkadiel” – spolupráca s DEDESOM Triedy č.: 5,6, 

 

 

10. Údaje o súťažiach, do ktorých sa materská škola zapojila 
 

Termín Aktivita Poznámka 

04/2016 Gameško Všetky triedy 

02/2016 Výtvarná súťaž – „Vesmír očami detí“ Tr.č 5,6 

04/2016 Výtvarná súťaž – “Pramienok” Tr. č. 5,6 

10/2016 S medvedíkom Nivea Tr.č.5,6 
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Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila  
 

 

Názov 

projektu 
 

Termín 

začatia 

realizác

ie 

projekt

u 

Termín 

ukončeni

a 

realizáci

e  

projektu 

 

Výsledky 

 

Výstupy 

 

NIVEA  2012 pokračuje Vzdelávací program Medvedík 

NIVEA podporil u predškolských 

detí individuálne rozvojové možnosti 

a pomocou hier a  

v zmysluplne navodených tvorivých 

činnostiach nenásilne ovplyvnil ich 

vzťah k poznávaniu a učeniu. 

Pracovný didaktický  materiál 

pre predškolákov 

(pracovné listy z tvrdého kartónu 

určené na strihanie, lepenie, 

dokresľovanie a pod. k rôznym 

témam), farebné voskové 

pastelky ( 50ks) 

IKT v 

materskej 

škole 

 „Počítač môj 

kamarát“ 

2012 pokračuje V rámci projektu deti zvládli na 

základe slovnej nápodoby, slovných 

inštrukcií dospelého na elementárnej 

úrovni prácu s počítačom, detskými 

edukačnými hrami a BeeBotom.  

Samostatná tvorba detí – 

vytlačené práce, zviazané knihy 

a pod. 

Elektronizáci

a 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva 

2014 pokračuje Cieľom projektu je vybudovanie a 

vytvorenie funkčného  elektronického 

vzdelávacieho systému a uvedenie 

elektoronických služieb do 

prevádzky, vyškolenie vybraných 

pracovníkov pre zabezpečenie 

ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov 

Knihy: Jar – Leto; Jeseň – Zima  

( námety na prácu s IT na rôzne 

témy) 

 

Enviromentál

na výchova 

 

„Zajko 

Poznajko“ 

2015 pokračuje Riešiť rozličné problémy na 

uskutočňovanie ochrany prírody a 

tým u detí rozvíjať ochranárske 

postoje, lásku k prírode. 

 

„Jarná záhradka“  

„Sakura“  

„Prírodná paleta“  

didaktický  materiál od lesníkov 

turistická vychádzka Teplý Vrch 

Regionálna 

výchova 

 

„Púpavienka“ 

2015 pokračuje Aktívne sa zapojiť do príprav a osláv 

ľudových tradícií – ukážky ľudových 

zvykov. Spoznať ľudové zvyka a 

tradície, ako žili, pracovali a zabávali 

ľudia v minulosti 

 

 

 

 

 

 

Oslava tradičných remesiel, 

ukážky prežívania sviatkov: 

„Vianočné ozdoby zo šúpolia“ 

„Fašiangová veselica“ 

„Morena“ 

„Pletenie korbáčov“ 

„Páranie peria“ 

„Stavanie Mája“ 

„Ľudové hry na lúke“ 

„Vystrúha j si píšťalku“ 
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AMV 2014 2015 Cieľom projektu je dosiahnuť, aby 

určení PZv praxi efektívne využívali 

aktivizujúce metódy vo výchove, 

moderné digitálne technológie a 

špeciálne digitálne interaktívne 

pomôcky pre pedagógov, a vedeli tak 

výrazne prispieť k eliminovaniu 

výchovných problémov. 

USB kľúče pre každého 

zúčastneného PZ 

Edukačný didaktický balíček pre 

zúčastneného PZ 

OMEP 2009 pokračuje Prezentácia edukačných 

a enviromentálnych aktivít 

zameranými na trvalo udržateľný 

rozvoj 

Ďakovný list, prezentácia MŠ na 

celoslovenskej konferencii 

 

Dotácie a granty, do ktorých sa materská škola zapojila  

 

 

Názov 

projektu 
 

Termín 

zapojenia  

 

Úspešnosť/neúspešnosť 

 

Grant RZ 

„Obnov si svoju 

jedáleň alebo 

kuchyňu“ 

11/2015 Cieľom programu je obnova 

technického vybavenia kuchyne 

určenej k príprave jedál.  

 

Vyzbieraná suma 750€ - 

zakúpenie kuchynského 

robota a šľahača do školskej 

kuchyne 

Nadácia 

Wolsvágen - 

"Wolfík jazdí 

správne" 

02/2016 Cieľ – vybudovať dopravné ihrisko v 

šk. záhrade 

neúspešne 

Grant Tesco 

„Lezie, lezie 

stonožka“ 

05/2016 Cieľ – získať lezeckú zostavu do šk. 

záhrady 

neúspešne 

Grant VUB 

 

„Púpavienka“ 

05/2016 Cieľom projektu je vybudovať 

oddychovú zónu - altánok pre deti, 

rodičov a verejnosť v priestoroch šk. 

záhrady. 

neúspešne 

 

 

 

11. Inšpekčná činnosť v šk.r. 2015/2016 nebola vykonaná 
 

12. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

Priestorové podmienky školy 

6- triedna materská škola je v prevádzke od roku 1977. Budova je v pôvodnom stave a je 

značne opotrebovaná. Nutne potrebuje rekonštrukciu fasády, výmenu okien a rekonštrukciu 
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terás a múrikov v školskej záhrade, ktoré sú poškodené a nebezpečné pri hrách detí  

(odpadávajú z nich kusy betónu). 

Vnútorné priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné predpisy, okrem kúpeľne pri tr. č1, 

kde chýba sprchový kút ( nakoľko je to trieda najmenších detí, je potrebné dobudovať sprchu 

na hygienu detí). 

 Všetky triedy sú plne zrekonštruované, zariadené novým detským nábytkom. V budove 

MŠ absentuje telocvičňa, ktorá je nenahraditeľná pre psychomotorický rozvoj detí. Priestory 

tried na pohybové a relaxačné cvičenia nevyhovujú z hľadiska malého priestoru na pohyb  

detí. Na tento účel je možné zrekonštruovať bývalú kočikáreň, kde je potrebná výmena okien 

a vchodových dverí. MŠ disponuje bohatým telocvičným náradím a pomôckami, ktoré nemá 

možnosť využívať (kladiny, rebriny, lezecké dráhy, molitanové zostavy, pohybové náčinie 

a prvky na pohybové zručnosti z projektu PRINED a pod.). 

 Rozľahlá školská záhrada je vybavená vo väčšej miere železnými preliezačkami 

a hojdačkami u ktorých je potrebné vykonať kontrolu bezpečnostným certifikovaným 

kontrolórom, či prvky a zostavy z hľadiska ich konštrukčného vyhotovenia, inštalácie a 

údržby vyhovujú bezpečnostným požiadavkám platných predpisov. Je potrebné dopĺňať nové 

hracie prvky, lezecké zostavy, hojdačky do školskej záhrady, odtsrániť staré, zhrdzavené 

konštrukcie.  Školská záhrada potrebuje celkovú revitalizáciu. 

 

 

Materiálne podmienky školy 

Triedy sú vybavené primeraným množstvom hračiek a ostatného hrového materiálu, 

ktorý sa zakupuje väčšinou z príspevkov rodičov na hračky, zo štátneho rozpočtu pre 

predškolákov a z prostriedkov RZ. V troch triedach sú interaktívne tabule, každá trieda je 

vybavená počítačom s pripojením na internet, tlačiarňou, čím si deti vo veľkej miere rozvíjajú 

digitálne zručnosti. Didaktický materiál si učiteľky pravidelne dokupujú podľa vlastného 

uváženia a potrieb. Z projektu PRINED sme dostali didaktické, konštrukčné skladačky, hry, 

obrázkové aplikácie, tangramy a pod., ktoré boli rozdelené do tried podľa veku detí. 

 

Podarilo sa nám:  

 

 Zrekonštruovali sme poslednú triedu č. 1 ( bývalá telocvičňa), ktorú navštevujú 

najmladšie deti – 2-3 ročné ( podlaha, nábytok, lehátka, neónové osvetlenie...) 

 Zakúpili sme šatníkové skrine pri zrekonštruovanej triede č.1 

 Celkovou renováciou prešli 3 kúpeľne a WC  pri triedach č.5, č.4 a č.3 ( výmeny 

potrubia v stenách, obklad, dlažba, umývadlá, detské záchody, pisoáre, neónové 

osvetlenie) 

 Vymieňame drevené obrubníky pri troch pieskoviskách v šk. záhrade 

 S pomocou sponzora sme zrekonštruovali detský amfiteáter v šk. záhrade a obnovili 

pokazené drevené preliezačky 

 Vymaľovali sme priestor kuchyne, potrebná je celková revitalizácia kuchyne  

(stierkovanie, doplnenie kuchynských spotrebičov) 

 Zakúpili sme do školskej záhrady okrasné kríky a strom (Sakaura), staré borovice sme 

vypílili z dôvodu suchých konárov, ktoré ohrozovali bezpečnosť detí 

 Od sponzora sme získali krovinorez na údržbu školskej záhrady 

 Z projektu „Obnov si svoju kuchyňu“ bude do školskej kuchyne zakúpený kuchynský 

robot a šľahač (v sume 750€) 

 Vytvorili sme vlastnú webovú stránku materskej školy za účelom propagácie MŠ, 

zlepšenia osvety a informovanosti rodičov ( www.msnrrimavienka.sk). Stránka bude 

spustená od 09.2016 

http://www.msnrrimavienka.sk/
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Potrebné zabezpečiť:  

 potrebná rekonštrukcia WC a umývarok pri ďalších triedach č.1, č.2 a č.6, a tiež WC pre 

personálnych zamestnancov sú vo veľmi  zlom stave – potrebná je celková rekonštrukcia 

 oprava zatekajúcej strechy počas silných dažďov 

 nutná rekonštrukcia budovy MŠ – výmena okien, dverí, zateplenie  - veľký únik tepla 

najmä v spojovacej chodbe počas zimných mesiacov, sklo sa láme, zatepliť celú budovu, 

počas dažďov zateká do triedy na  poschodí  na plávajúcu podlahu, fasáda je vo veľmi 

zlom stave, opadáva 

 zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu na VVČ pre deti k novému šk. roku 

 revitalizácia školskej záhrady – vymeniť nebezpečné a zhrdzavené preliezačky za 

bezpečnostné prvky, drevené zostavy, záhradné náradie, drevené  a športové atrakcie 

 sprevádzkovať kočikáreň – výmena okien a dverí, vymaľovať a vytvoriť priestor na 

spoločné aktivity detí a rodičov, na krúžky, divadlá a pod. 

 nakoľko budova materskej školy je stará, potrebuje  neustále opravy menšieho aj 

väčšieho rozsahu, a školská záhrada potrebuje neustálu úpravu,  je potrebné vytvoriť 

miesto školníka na pravidelnú údržbu všetkých priestorov MŠ 
 

Z rozpočtu RZ sme zakúpili: 

 

 Mikulášske balíčky 

 Balíčky na MDD (viď. Príloha č.1) 

 Kostým „Zajac“ 

 Detské dávkovače vody – 3ks 

 Doprava /výlety, exkurzie/ 

 Rekonštrukcia triedy č. 1 

                       

Od rodičov  sme získali: 

 

 Vianočná výzdoba javiska na vystúpenie detí na Vianoce 

 Šitie zástierok na výtvarnú výchovu, šitie podušiek na detské stoličky 

 Pištol na lepenie a dekorovanie predmetov 

 Mikulášske balíčky pre deti v tr.  č. 3 ( vodové farby, pastelky, cukríky, čokolády) 

 Didaktický materiál od lesníkov s témou les a lesné zvieratá 

 Sadu kancelárskeho papiera 

 Hračky a knihy do triedy č.2 

 Nafukovacie lopty 100ks 

 Pracovný a výtvarný materiál do každej triedy 

 Pomoc pri rekonštrukcii tr. č.1 – položenie plávajúcej podlahy 

 Maľovanie obrázkov  na steny v dvoch triedach 

 Maľovanie tabla 

        

Od sponzorov: 

 Tablo predškolákov a fotenie na tablo deti z veľkých tried 

 Krovinorez 

 Guľatinu na obrubníky pieskoviska 

 Obnova amfiteátra a výmena drevených prvkov detského záhradného náčinia 

 Laminátor A3 

 Fotoaparát  
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13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti        

materskej školy 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy 

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

záväzného nariadenia mesta Hnúšťa  č.81/2008 zo dňa 28.8.2008 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí  v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona nasledovne:  

   30 € mesačne na 2 roč. dieťa 

   10 € mesačne na 3-5 roč. dieťa 

   12 € mesačne na dieťa dochádzajúceho do MŠ z iných miest a obcí  
 

Príspevok  za celý školský rok bol v sume  7 672€ 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

z Rodičovského združenia v školskom roku 2015/2016 je v prílohe č. 1. 

 

14. Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje pozitívne výsledky: 
 

 Kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ, zvládnutie elementárnych základov kľúčových  

kompetencií 

 Zaškolenie detí zo slabého socio - ekonomického a socio - kultúrneho prostredia 

 Dobrá propagácia školy prostredníctvom aktivít, akcií, projektov v MŠ, na webovej 

stránke mesta Hnúšťa 

 Zapájanie sa do národných projektov PRINED, DIGI škola, AMV 

 Využívanie digitálnych technológii, práca detí vo všetkých triedach s PC, výuka na 

interaktívnej tabuli v troch triedach  

 Netradičné formy edukácie, zážitkové učenie 

 Dobrá spolupráca s rodičmi, vystúpenia pre rodičov, triedne aktivity s rodičmi, pomoc 

rodičov pri celoškolských programoch, zaujímavé aktivity pre deti i rodičov,  

 Spolupráca s ďalšími inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní: ZŠ  

            centrum, ZŠ NR, ZUŠ – výtvarný odbor, Mestská knižnica, MsKS, DSS Klenovec,    

            Klub dôchodcov Hnúšťa, Mestská Polícia – dopravné ihrisko, zriaďovateľom,  

            OZ Linquistika, Lesy Rimavská Sobota 

 Rozvíjanie kultúrneho povedomia detí prostredníctvom  pravidelných divadelných 

predstavení (bábkové- marionety, kúzelník, pantomíma, hudobné koncerty...) 

 Rozvíjanie enviromentálnej výchovy využívaním okolitej prírody, práce 

s prírodninami, plnením aktivít interného enviro projektu „Zajko Poznajko“ 

 Približovanie ľudových zvykov a tradícií plnením aktivít z interného projektu 

„Púpavienka“ 

 Oboznamovanie sa s anglickým jazykom v spolupráci s OZ Linquistika – nadväznosť 

na výuku anglického jazyka v ZŠ 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky  : 

 nedostatok finančných prostriedkov na   rekonštrukciu budovy MŠ (zateplenie, 

výmena okien, dverí, rekonštrukcia umyvární, WC) 

 revitalizácia školskej záhrady  

 absencia telocvične 

 dlhodobá práceneschopnosť u dvoch PZ ( zastupovanie počas práceneschopnosti 

PZ znižuje kvalitu edukačného procesu) 
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 neúspešnosť poslaných projektov do vyhlásených grantov a dotácií 

 

Odporúčania : 

 

 naďalej získavať finančné prostriedky cez vyhlásené projekty, granty a dotácie, 

konzultovať vypracovanie projektov do nadácií a grantov z odborníkmi 

 rekonštruovať miestnosť bývalej kočikárne za účelom vytvorenia spoločenskej 

miestnosti   (využitie: krúžky, divadlá, tvorivé dielne, aktivity s rodičmi, pohybové 

a relaxačné cvičenia) 

 revitalizovať školskú záhradu 

 výmena okien, zateplenie budovy, oprava múrikov a terás v školskej záhrade 

 

16. Riadiaca a kontrolná činnosť 

Kontrolná a hospitačná činnosť prebiehala podľa kritérií v súlade s platnou legislatívou 

a pozostávala z hospitácií, z orientačných vstupov do tried počas rôznych činností, z kontroly 

triednej dokumentácie a plánov výchovno-vzdelávacej činnosti. Bola zameraná na: 

 

a) Pedagogickú oblasť: 

Vykonaných bolo 5 hospitácií zameraných: 

Vo vzťahu k učiteľke na:  

 Tvorivé uplatnenie profesijných zručností v pohybových a relaxačných cvičeniach 

 Odborné zručnosti a metodické postupy  

 Kultivovaný prejav a vystupovanie 

Vo vzťahu k dieťaťu: 

 Osvojenie si psychomotorických kompetencií ( vytváranie návyku správneho držania 

tela, precvičenie celého tela a pod.) 

b) Pracovno – právnu oblasť: 

Vykonané boli 3 kontroly zamerané na: 

 využívanie a  dodržiavanie pracovnej doby 

 efektívne dodržiavanie pracovného času, pracovných náplní 

 dodržiavanie prevádzkového poriadku školy 

 údržbu hygieny v priestoroch školy 

 

Počas kontrolnej  činnosti v pedagogickej oblasti neboli zistené nedostatky v príprave 

a realizácii edukačného procesu. Učiteľky využívajú počas PaRC netradičné formy, 

interaktívnu tabuľu(zumba), motivované cvičene prepojené s témou týždňa. Deti sa do PaRC 

zapájajú radi, sú aktívne, získavajú základné návyky a motiváciu na pohyb a pravidelné 

cvičenie.   

Pri kontrolnej činnosti v pracovno – právnej oblasti bolo zistené zlepšenie oproti 

minulému šk. roku pri odpisovaní z práce a zrátavaniu času priamej výchovno – vzdelávacej 

činnosti. Menšie nedostatky pri dochádzke naďalej pretrvávajú väčšinou pri tých istých PZ. 

PZ a NZ boli  pravidelne informovaní s aktuálnou legislatívou na pedagogických radách, 

operatívnych poradách a prevádzkových radách.  

Odporúčania: 
1. Zefektívniť kontrolnú činnosť  zástupkyne riaditeľky v oblasti hygieny a dodržiavaní 

pracovného poriadku.  

2. Delegovať kontrolnú činnosť  na vedúcu metodického združenia v pedagogickej 

oblasti 
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Cieľ a vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy 

 

       V koncepčnom zámere rozvoja školy vychádzame z úloh, ktoré sú deklarované 

v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva.  Sú to projekty 

Milénium, Národný program vzdelávania,  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

( školský zákon). 

Okrem iného má Materská škola vypracovanú vlastnú víziu a poslanie, ktoré sú ako celok 

orientované na deti a školu: 

Vízia MŠ 

„Naša Materská škola je miesto, kde  sa deti učia pre život a postupne získavajú 

pevné základy ako sa stať autonómnou osobnosťou“. 

Preto hlavným naším poslaním je: 

„Ukázať deťom brať život ako šancu i ako úlohu, naučiť ich neprijímať pasívne to, čo je dané, 

ale pretvárať skutočnosť v mene hodnôt, ktoré sa na základe vlastných skúseností naučia 

uznávať, cítiť sa pri tom  slobodný vo svojich skutkoch a činoch,  správne sa rozhodnúť, mať 

zodpovednosť  za seba a za iných, rozvíjať sa v úplnosti zmyslových, motorických 

a intelektuálnych schopností a stať sa vyrovnanou harmonickou osobnosťou“. 

 

Z uvedeného sme plnili nasledovný  cieľ v  šk. roku 2015/2016: 

„Napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,  podporiť vzťah dieťaťa k 

poznávaniu a učeniu hrou, utvárať u detí schopnosť získať nové poznatky a skúsenosti 

zážitkovým učením a vedieť ich samostatne využiť vo svoj prospech a v prospech iných“. 

       Poslanie a ciele koncepčného zamerania školy v uplynulom školskom roku boli plnené na 

požadovanej  úrovni. Napĺňanie vízie materskej školy znamená postupovať malými krôčikmi, 

výsledky a zmeny sú často krát nebadané, „neulapiteľné“. Napriek tomu sú všetci 

zamestnanci MŠ stotožnení s napĺňaním danej vízie a poslaním. Pozitívnym, individuálnym 

prístupom k deťom, vytváraním priaznivej socioemocionálnej klímy a optimálnou 

socioemocionálnou atmosférou všetkých zamestnancov MŠ deti dostali  pevné základy na 

svoj osobnostný rozvoj a kvalitnou edukačnou činnosťou získali základy na úspešné 

zaškolenie v ZŠ. Prioritou  koncepcie školy bolo efektívne  využívanie  školského 

vzdelávacieho programu Rimavienka, aplikovaním stimulačného rozvojového programu pre 

predškolákov ako aj  s aplikovaním projektov, či už interných, alebo národných projektov, do 

ktorých sa MŠ zapojila. 

 

Analýza výchovno-vzdelávacej práce : 
      Aj v tomto školskom roku sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu 

„Rimavienka“, ktorý bol spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie a  je hlavný dokument pri realizácii výchovno – vzdelávacej 

činnosti.  
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Ďalším dôležitým programom bol Stimulačný rozvojový program pre 5, 6, 7 ročné deti, 

ktorý bol vypracovaný špeciálnymi a odbornými pedagógmi zo ZŠ JFR v Hnúšti v rámci 

projektu PRINED. 

Zameranie MŠ na enviromentálnu výchovu a regionálnu výchovu bolo v tomto 

školskom roku plnené pravidelne podľa plánu jednotlivých interných projektov. Deti získali 

povedomie o živote a zvykoch našich predkov, aktívne sa zúčastnili osláv, príprav 

a prežívaním ľudových zvykov a tradícií.  Získali elementárne základy starostlivosti 

a ochranu prírody, oboznámili sa so životom a správaním lesnej zvery, poznávali rastlinnú 

ríšu – jej odlišnosti a biodiverzitu. 

Využívali sme okolitú prírodu na edukačnú činnosť – vychádzky do prírody, 

pozorovanie živej a neživej prírody, zber prírodnín a ich spracovanie. Vo väčšej miere sme na 

enviro aktivity využívali školskú záhradu, kde sme vytvorili okrasnú skalku s letničkami 

a trvalkami, bylinkami, deti zasadili ozdobný krík Sakury, získali predstavu o pravidelnej 

údržbe zasadených kvetov  ( zalievanie, okopávanie, vytrhávanie buriny). 

Práca s digitálnymi technológiami obohatila VVČ o netradičné, pre deti atraktívne 

formy získavania poznatkov, postojov a zručností. Deti zvládli na elementárnej úrovni 

základy práce s počítačom, niektoré využívali internet, GOOGL, riešili matematické 

programy, čím si rozvíjali matematické zručnosti, predstavivosť, logiku, zvládli úlohy 

v štvorcovej sieti, v labyrinte. V kresliacich programoch si samé projektovali podľa fantázie 

vlastné práce, ktoré si samé vytlačili. Edukácia v danej oblasti je rozpracovaná v internom 

projekte a čas detí strávený pri počítači bol monitorovaný PZ.  PZ vytvárali prezentácie 

v Powerpointe k rôznym témam, vymieňali si ich na metodických stretnutiach. PZ využívali 

vo veľkej miere prácu na interaktívnej tabuli, námety čerpali z projektu Digiškola, ktorá 

pravidelne zasiela  aktivity  z EDULABU. 

Stimulácia rozvíjania predčitateľskej gramotnosti bola realizovaná jednak 

vypracovaným stimulačným programom, ale aj kreatívnym prístupom zo strany učiteliek pri 

tvorbe pracovných listov, aplikovaním inovačných metód, vytváraním zmysluplných 

edukačných situácií, v ktorých dieťa samo spontánne vyvíja aktivitu v  podnetnom prostredí. 

Deti vyhľadávali a sprostredkovali si navzájom oznamy, informácie, spoluvytvárali nástenky, 

výstavy, plagáty súvisiace s edukačným procesom, z ktorých sa mohli učiť v procese ich 

tvorby i po nej. Pre deti boli podnetné rôzne prvky, s ktorými denne prichádzali do kontaktu    

(menovky detí, centrá aktivít označené názvami, zariadenia označené názvami, fotografie 

z rôznych akcií s napísaným textom, „písanie“ pošty, pravidlá správania navrhnuté deťmi, 

denný zoznam aktivít, pozorovanie počasia s písaným slovom, ranný odkaz, kalendár 

oslávencov, pojmové mapy, slovná banka,  tvorba kníh, a pod.). Deti predškolského veku 

prejavovali spontánny záujem o proces písania, čítania, využívali čítanie a písanie ako 

komunikačný akt v rôznych hrách a aktivitách napriek tomu, že v danej oblasti ešte nemali 

dostatočné znalosti. Učiteľky zámerne vytvárali a sprostredkovali deťom také edukačné 

situácie, ktoré umožňovali deťom poznávať formálne aspekty písanej reči, porozumieť funkcii 

čítania a písania ako sociokultúrnej aktivite, čím deti získali čo najviac skúseností s textom 

samotným, a pochopili, že text je nositeľom informácie. 

 Počas celého roku sme mali zabezpečený pitný režim bylinkovým čajom a pitnou 

vodou v triedach. V triedach a v školskej záhrade deti využívali detské dávkovače vody, ktoré 

sa naučili samé obsluhovať. K dispozícii deťom bola aj zabudovaná fontánka v kumbále v šk, 

záhrade. 

Šk. záhrady a terasy boli využívané na relaxačno – pohybové činnosti, najmladšie deti 

sa na terase otužovali slnkom a vodou, kúpali sa v malých umelohmotných bazénoch, 

pravidelne cvičili a využívali terasu na riadené aktivity, ostatné deti sa kúpali v bazénoch. 

Pobyt vonku bol realizovaný pravidelne počas celej sezóny a vo veľkej miere na tento účel 

poslúžila šk. záhrada, okolie rieky Rimavy a okolitý les.  
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Deti boli cielene vedené k správnemu chápaniu a vyberaniu si zdravých jedál, tvorivou 

dramatikou, krátkymi divadelnými scénkami boli oboznamované s dôsledkami pri zlej 

životospráve, mali možnosť vyjadriť svoj názor, zaujať postoj, vyjadriť sa k téme v diskusii, 

výtvarne, pohybom a pod. Zaznamenávame vyšší výskyt zlej výslovnosti u detí, čo je 

najčastejší dôvod odkladu povinnej školskej dochádzky. Väčšina detí navštevovalo logopéda. 

        Deti 1x roč. navštívili dopravné ihrisko, kde v spolupráci s mestskou políciou získali 

praktické skúsenosti správania sa na ceste, bezpečného jazdenia na bicykli. Na vychádzkach 

používali reflexné vesty a terčíky. Deti pravidelne získavali základy bezpečného  

prechádzania cez cestu počas vychádzok cez mesto. 

V oblasti dodržiavania ľudských práv a povinností, pri  uvedomovaní detí   s 

nebezpečenstvom pri styku s cudzími osobami boli deti hravou formou oboznamované 

s danou problematikou. PZ využívali inscenačné a situačné metódy, náhodné situácie, pri 

ktorých cielene rozvinuli diskusiu k danej téme.  

Usporiadanie denných činností v materskej škole rešpektuje potreby a záujmy dieťaťa 

a rozvíja individualitu dieťaťa tak, že dieťa bude zároveň akceptovať iné deti v skupine – 

v triede.  

     Počas školského roku sme evidovali registrovaný úraz –zlomenina zápästia.  

        

Na základe vypracovanej analýzy  sme zistili nasledovné silné a slabé stránky školy a jej 

ďalšie možnosti: 

 

Silné stránky 

 Využívanie inovácií v IKT 

 Zapájanie sa do národných projektov  

 Efektívna spolupráca so základnými školami – plynulý prechod predškolákov na vstup 

do ZŠ 

 Dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi  

 Osveta pre rodičov o každodennej výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Plnenie interných projektov podľa plánov 

 Využívanie šk.záhrady na edukačné aktivity dopoudnia 

 Kreatívne didaktické aktivity, aplikácia zážitkového učenia u väčšiny PZ 

 Kooperatívna klíma pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

  

Slabé stránky : 

 

 Absencia telovvične, obmedzený priestor tried na cvičenie 

 Neschopnosť platenia šk. poplatkov, stravy rodičov so slabého ekonomického 

prostredia 

 Nedostačujúca hygiena detí z rodín zo slabého sociokultúrneho prostredia 

 Nepravidelná dochádzka detí, väčší počet detí z prerušenou školskou dochádzkou a s 

ukončenou šk. dochádzkou z rôznych rodinných a finančných dôvôdov 

 Zvýšenia práceneschopnosť PZ – zastupovanie PZ ( znížená kvalita VVČ) 

 

Odporúčania: 

 

 Vykazovať osvetu pre rodičov zo zlých sociálnych a ekonomických podmienok 

 Spolupracovať s rodinou pri riešení problémov - jednotné výchovné pôsobenie 

 Naďalej podporovať vzdelávanie PZ podľa potrieb vychádzajúcich z analýz školy 
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B/ Ďalšie informácie o škole 
 

Psychohygienické podmienky  výchovy a vzdelávania  

 

       Úroveň psychohygienických  podmienok výchovy a vzdelávania bola v súlade s 

ekonomickými možnosťami a  podmienkami školy. Dôsledne bol napĺňaný  denný režim, 

s dodržaním stravovacieho intervalu, pravidelného striedania všetkých organizačných foriem, 

dodržiavanie pravidelného pobytu vonku, pitný režim,  deti dostávali dostatok ovocia 

a zeleniny cez ŠJ. 

       Deti sú vedené k starostlivosti o svoje zdravie rôznymi frontálnymi a individuálnymi 

činnosťami. Prostredie v materskej škole je čisté, esteticky upravené, zabezpečené je 

primerané vetranie, dostatočné osvetlenie, vhodná teplota vzduchu a snažíme sa aj o zníženie 

hlučnosti. 

    V školskom roku 2015/2016 boli zaznamenané  ústne sťažnosti zo strany rodičov na toho 

istého PZ v mesiaci 10/2015. Písomne podať sťažnosť odmietli.  

Vhodné usporiadanie pracovnej doby s prihliadnutím na dodržiavanie zásad psychického 

a fyzického zdravia zamestnancov prispelo k vytvoreniu pozitívnej klímy na pracovisku. 

 

Voľno-časové aktivity školy 
 

Názov krúžku Zameranie počet 

detí 

Vedenie  krúžku 

výučba cudzieho 

jazyka- AJ 

Oboznamovanie sa s cudzím 

jazykom 

13 Linguistica 

Mgr. Lengová Viera 

mažoretky Rozvíjanie hudobno-

pohybových  kompetencií 

10 Zlata Huľuková 

výtvarný  Rozvíjanie tvorivosti 

dieťaťa 

18 Mgr. Miroslav Bračo 

Mgr. Anna Černáková  

Krúžok 

moderného tanca 

Rozvíjanie hudobno-

pohybových kompetencií 

10 Mgr. Hulmanová Elena 

 

Spolupráca materskej školy s rodičmi  

bola realizovaná na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa podieľali aktívne pri celoškolských 

aktivitách ako: Vianočná besiedka, Mikulášske balíčky, MDD, Rozlúčka predškolákov, 

evidencia a pomoc pri získaní dani na 2%, získanie financií z Grantu RZ, ai. 

 

Spoločné aktivity s rodičmi: 

 

Názov aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos 
 

„Alica v krajine zázrakov“ Zimná 

besiedka 

 

 Prezentovanie tvorivosti detí spoločným vystúpením,  

vytváranie pozitívnej sociálno-emocionálnej atmosféry. 

Počet deti – 94 

Tvorivá dielňa s rodičmi  

„Pečieme na Vianoce“, 

„Vianočné ozdoby“ 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 59 
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„Fašiangová veselica“ v MsKS Rozvíjanie tvorivosti, spolupráce a kooperácie  

Počet detí  - 73 

„Týždeň rozprávok starej mamy“ Rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám  

Počet detí - 32  

Tvorivé dielne s rodičmi -

„Pletenie korbáčov, maľovanie 

vajíčok“ 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 68 

Staviame kŕmidlá pre vtáčiky Rozvíjanie environmentálneho cítenia, zručností detí 

Počet detí - 14 

„Zhotovenia píšťaliek so st. 

rodičom 

Ukážka výroby, praktické zručnosti 

Počet detí - 14 

„Pizza šéfkuchára“ Spoločné miesenie a príprava pizze, rozvoj zručností 

Počet detí - 16 

„Veselá pesnička záhradou znie“ Prezentácia detí v speve 

Počet detí - 86 

Rozlúčka predškolákov  

s materskou školou v obradnej 

sieni mesta 

Prezentácia tvorivosti predškolákov 

Počet deti – 36 

„Rozlúčkový guľáš“ 

v priestoroch šk. záhrady 

Rozlúčka predškolákov s MŠ  

Počet detí – 44 

„Zoznamovacia párty“ Zoznámenie sa s novými deťmi v septembri v šk. záhrade 

Počet detí  - 86 

„Úcta k starším“ Vystúpenie detí pre starých rodičov 

Počet detí - 95 

Výroba rezancov a gágoríkov Ukážka prác starých mám 

Počet detí - 16 

Deň Matiek Deti pre mamičky 

Počet detí - 93 

Príprava na ZŠ  Rodičovské združenie s rodičmi a učiteľkami so ZŠ 

Počet detí - 44 

 

 

Materská škola spolupracovala s nasledovnými inštitúciami: 
 

   Zriaďovateľ Mesto – pomoc pri úprave a údržbe priestorov MŠ, zapožičanie priestorov 

obratnej siene 

   Technické služby mesta – pomoc pri úprave školskej záhrady 

 ZŠ JFR Nábrežie Rimavy a ZŠ Klokočova  – vzájomné návštevy podľa plánu 

spolupráce  s cieľom uľahčiť prechod detí z MŠ do základnej školy 

   Rodičovské združenie pri MŠ – aktívna účasť pri triednych a celoškolských aktivitách 

   Rada školy pri MŠ -  úlohy vyplývajúce zo Stanov rady školy 

   ZUŠ –  prípravný ročník - odbor výtvarný, výchovný koncert, tvorivé dielne 

 LINQUISTIKA- oboznamovanie detí s anglickým jazykom 

 Knižnica prof. Štefana Pasiara - návštevy knižnice, výstavy, akcie v spolupráci s 

DEDESOM 

 MsKS – tvorivé dielne, vystúpenia na Mikuláša, z príležitosti Dňa matiek a Dní mesta 

Hnúšťa, zapožičanie priestorov  a ľudových krojov na školské akcie a programy 

s deťmi 

 Mestská polícia - ochrana majetku školy, besedy s deťmi, dopravné ihrisko 
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   Sponzor - získavanie sponzorských  príspevkov na nákup hračiek, materiálu 

   Lesy SR – Rimavská Sobota – edukačné aktivity, edukačný materiál, turistická 

vychádzka – Lesná obora Teplý vrch 

   Klub dôchodcov Hnúšťa – vystúpenie detí 

 

Všetky menované organizácie participovali v rámci uvedených spoluprác na veľmi dobrej 

úrovni. 

 

  

 

 

 

 

V Hnúšti 25.09.2016                                         Mgr. Tokárová Beata 

                                              riaditeľka školy 
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Príloha 1 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY RZ PRI MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

ROZPOČET - hospodárenie 

Zostatok zo šk.r. 

2015/2016 

HOTOVOSŤ   EUR BANK. ÚČET   

EUR 

SPOLU   EUR 

50,75 2612,30 2663,09 

 

 

DRUH PRÍJMU 

 

ROZPOČET 

HOTOVOSTI  

EUR 

ROZPOČET BANK. 

ÚČET 

EUR 

Príspevok od rodičov RZ 1 363,00 0,00 

2% na BU 0,00 1 583,68 

Prevod z BU do pokladne 394,84 0,00 

Spolu: 1 757.84 € 1 583.68 € 

 

 

DRUH VÝDAVKU ROZPOČET 

HOTOVOSTI 

EUR 

ROZPOČET BANK. 

ÚČET 

EUR 

Pomôcky, kostýmy 509.08 € 0.00 € 

Výlety 310.00 € 0.00 € 

Mikulášske balíčky 285.27 € 0.00 € 

Kvety /rôzna príležitosť/ 71.39 € 0.00 € 

Notársky úrad 66.29 € 0.00 € 

Koniec roka + predškoláci 206.56 € 0.00 € 

Rekonštrukcia tried 359.62 € 2 128.93 € 

Poplatky RZ + bankové 0.00 € 127.65 € 

  Prevod z BU do pokladne 0.00 € 394.84 € 

Spolu: 1 808.21 € 2 651.42 € 

 

REKAPITULÁCIA HOTOVOSŤ EUR BANKOVÝ ÚČET 

EUR 

SPOLU EUR 

Zostatok k 30.8.2015 50.75 € 2 612.30 € 2 663.05 € 

Príjmy 1 757.84 € 1 583.68 € 3 341.52 € 

Výdavky 1 808.21 € 2 651.42 € 4 459.63 € 

Zostatok k 30.8.2016 0.38 € 1 544.56 € 1 544.94 € 

 

Vypracovala: Mgr. Petra Kizeková, hospodár/pokladník RZ 

 


