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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. Strategický plán školy  

4. Vyhodnotenie plnenia Plánu práce školy 

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 2016/2017 

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 2016/2017 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 2015/2016. 

 

4.1 Činnosť pedagogickej rady 

 

Počet zasadnutí pedagogickej rady:  4 krát a 5 krát operatívne porady 

Pedagogická rada sa zaoberala problematikou: 

 prerokovanie Správy  o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za  

šk. rok: 2015/2016 

 prerokovanie a schválenie Plánu práce školy 

 prerokovanie Školského poriadku školy 

 aktuálnymi pedagogickými aktualitami z oblasti pedagogiky  

 plánovaním, realizovaním a evalváciou inovovaného ŠkVP Rimavienka 

 riešila úroveň pripravenosti detí do ZŠ /prognózy, aktuálne problémy, stav úrovne     

v predčitateľskej a grafomotorickej oblasti 

 implementovaním národného projektu „Škola otvorená všetkým“ do edukačného 

procesu a chodu školy 

 evalváciou plnenia interných projektov Púpavienka“ a „Zajko Poznajko“ 

 organizačným zabezpečením osláv 40. výročia založenia školy 

 zvyšovaním právneho vedomia pedagogických zamestnancov 

 vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

 prezentáciou školy prostredníctvom webovej stránky školy: www. msnrrimavienka.sk   

 evalváciou záverov z vnútroškolskej kontroly 

 PR vytvárala priestor  na prenos informácií zo seminárov, školení, konferencií, bola 

priestorom na vzdelávanie pedagógov 

 

4.2 Činnosť metodického združenia (MZ) 

 

Počet zasadnutí metodického združenia: 3-krát 

Vedúca MZ – Juhaniaková Soňa 

Metodické združenie sa zaoberalo problematikou:  
 Tvorbou a metodológiou diagnostiky dieťaťa v súlade s inovovaným ŠkVP /tvorba 

diagnostického hárku, obsahovo - metodické pomôcky k jednotlivým oblastiam 

diagnostiky/ 

 Informácie a usmernenie s prácou na webovej stránke školy /vkladanie textu, 

obrázkov, samostatné spravovanie činnosti stránky v rámci jednotlivých tried/ 

 Prerokovaním a schválením výkonových štandardov vychádzajúcich z vlastného 

zamerania MŠ -  regionálnej a environmentálnej výchovy 

 Evalvácia ŠkVP a učebných tematických celkov formou dotazníka a diskusie / návrhy 

a pripomienky na revidovanie ŠkVP k novému školskému roku/ 

 Oboznámením sa pripravovaného národného programu výchovy a vzdelávania – 

„Učiace sa Slovensko“, vypracovanie pripomienok k jednotlivým návrhom, ich 

zaslanie na MSVVaS SR 

 Spolupráca so ZŠ Klokočova v rámci NP „Škola otvorená všetkým“ 
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5. Údaje o počte detí materskej školy  

triedy 

Stav k 15.09.2016  Stav k 30.06.2017 

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    14 8 0 0 0 0  2-3 18 2 0 0 0 0 

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

3 3-5 19 0 0 0 0 0  3-5 18 0 0  0 0 0 

4 4-5 20 0 0 8 1 0  4-5 17 0   0 8 1 0 

5 5-6 21 0 21 20 1 0  5-6 21 0 21 17 1 0 

6 5-6 21 0 21 19 2 0  5-6 22 0 22 19 2 0 

Spolu 2-6 112 15 42 47 4 0  2-6 113 2 46 44 4 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 – 6 ročné deti / PRINED/ 

 

7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických  

zamestnancov 

Počet zamestnancov k 30.6.2017 

Zamestnanci MŠ spolu 23 

- z toho PZ 13 učiteľ z toho NZ 8 

2 asistent uč.   

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 13 - upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - zamestnanci ŠJ 4 

- doplňujúci si vzdelanie 0 -školník 1 

  

 K 01. 09. 2016 nastúpila do pracovného pomeru na pozíciu učiteľky Lucia Chudicová     

/na miesto Viery Lengovej, Mgr./ 

 K 10.10.2016 nastúpila do pracovného pomeru na pozíciu učiteľky Iveta Hrivnáková   

/na miesto Edity Grlákovej, ktorá bola  PN/ 
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 K 16.01.2017 nastúpila do pracovného pomeru na pozíciu učiteľky Viera Jakabšicová 

/na miesto Jelly Kyseľovej/ 

 K 01.03.2017 nastúpili do pracovného pomeru na pozíciu asistent učiteľa Bc.Ivan 

Maťko a Bc. Jana Bobáková / v rámci NP “ŠOV”/ 

 K 01.09.2016   ukončila pracovný pomer dohodou Mgr. Lengová Viera 

 K 07. 11.2016  ukončila pracovný pomer dohodou Jela Kyseľová 

 K 06 .05.2017  ukončila pracovný pomer dohodou Edita Grláková 

 K 19. 07.2017  ukončila pracovný pomer dohodou Viera Jakabšicová 

 

 

Pedagogickí  zamestnanci 

Kategórie pedagogických zametsnancov 

Učiteľ 13 

Pedagogický asistent 2 

Podkategórie pedagogických zamestnancov 

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 13 

Kariérový stupeň pedagogického zamestnanca 

Začínajúci PZ 3 

Samostatný PZ 12 

PZ s prvou atestáciou 0 

PZ s druhou atestáciou 1 

Kariérová pozícia – a) PZ špecialista 

Triedny učiteľ 6 

Uvádzajúci PZ 1 

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 
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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 

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 inovačné 1 1 1 1 

Elektronizácia vzd. systému 

regionálneho školstva 

aktualizačné 1 1 1 1 

Pedagogický asistent 

v inkluzívnej škole a jeho 

práca s deťmi z MRK 

inovačné 2 2 2 2 

 

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2016/2017 neabsolvovali žiadne vzdelávanie 

v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaného Metodicko-pedagogickým centrom 

v Banskej Bystrici. Naďalej jeden PZ je zapojený do národné projektu EVSRŠ realizovaného 

MŠVVaŠ SR. Dvaja pedagogický asistenti absolvujú kontinuálne vzdelávanie v rámci NP 

„ŠOV“ realizovaného MPC Prešov. V rámci samoštúdia pedagógovia efektívne využívali 

internetové školské portály a doporučenú odbornú literatúru, odborné časopisy atď. 1 PZ 

vykonal II. atestačnú skúšku, 2 vedúci PZ absolvovali funkčné vzdelávanie. 

9. Aktivity organizované materskou školou  

Termín Aktivita Poznámka 

09/2016 „Zoznamovacia párty“ v triedach  Všetky triedy 

9/ 2016 Poldenný výlet autobusom – Rejkovo /koníky/ Všetky triedy 

9/ 2016 Poldenný výlet vlakom na salaš  Zbojská Triedy č.5 a č.6 

10/2016 Turistická vychádzka do prírody  Všetky triedy 

10/2016 Úcta k starším: vystúpenie Púpavienky dôchodcom Trieda č.4 

10/2016 Našim starkým – vystúpenie detí pre starých rodičov  Všetky triedy 

10/2016 Výstava prác z gaštanov Všetky triedy 

10/2016 Plstenie –netradičné techniky v  ZUŠ Triedy č.3, 5 a 6 

10/2016 Spolupráca ZŠ Klokočova - Haloween Triedy č.5 a č.6 
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Termín Aktivita Poznámka 

10/2016 Spolupráca ZŠ Francisciho – Alica v krajine zázrakov Triedy č.5 a č.6 

10/2016 Divadlo v MsKS – Škriatok a víla Všetky triedy 

10/2016 Stretnutie s ujom horárom Trieda č.1, 2 

10/2016 Tekvičkové popoludnie s rodičmi Trieda č.3 

10/2016 Výrobky zo zemiakov  Trieda č.3 

10/2016 Súťaž o najkrajšie jabĺčko Trieda č.3 

10/2016 Púšťanie šarkanov Trieda č.3 

11/2016 Projekt EV -  Lesný škriatok  Všetky triedy 

11/2016 Deň materských škôl – propagácia materských škôl Všetky triedy 

11/2016 Projekt RV -Ondrejovské zvyky - Púpavienka Všetky triedy 

11/2016 Na návšteve v Klube dôchodcov v Hnúšti Triedy č.3 

12/2016 „Máša a Medveď“  - vianočný program v MsKS  Všetky triedy 

12/2016 Ako sa pečú  medovníky - pečenie Trieda č.3 

12/2016 Ryžový snehuliaci a čiapočky – tvorivé dielne Trieda č.4 

12/2016 Kino: :Ako Arthur zachránil Vianoce“ Všetky triedy 

12/2016  Pečenie vianočných oblátok – ukážka výroby oblátok Trieda č.5 

1/2017 Ťahanie makovej štrúdle – ukážka výroby makovej štrúdle Trieda  č.6 

1/2017 Zimná záhrada – snehuliaci, iglu... Všetky triedy 

1/2017 Kŕmidlá pre vtáčiky – zhotovenie búdky so starým rodičom Trieda č.3 

2/2017 Fašiangová veselica v treidach Všetky triedy 

2/ 2017 Spolupráca ZŠ Klokočova – ukážka hodiny z matematiky  Triedy č.5 a č.6 

2/2017 Spolupráca ZŠ Francisciho – Fašiangy  a Hod -Dog Triedy č.5 a č.6 

2/2017 Život chlebíka – ukážka výroby chleba Trieda  č.6 

2/2017 Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí Triedy č.5 a č.6 

2/2017 Projekt EV: „Čo rozpráva semienko“ Všetky triedy 

3/2017 Výtvarná súťaž: Divadlo očami detí Triedy č.5 a č.6 

3/2017 Výtvarná súťaž: Vesmír - Marťankovia Triedy č.5 a č.6 

3/2017 Spolupráca ZŠ Francisciho: telocvičňa, tablety Triedy č.5 a č.6 

3/2017 Návšteva knižnice – stretnutie s „Písmenkom“ Všetky triedy 

3/2017 Začarované rozprávky – Čarodejník Hugo Triedy č.5 a č.6 

3/2017 Čítanie starých mám pred spaním Triedy č. 6 
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Termín Aktivita Poznámka 

3/2017 Čítanie starých mám – obľúbené príbehy a knihy Trieda č.3 

3/2017 Spolupráca ZŠ Klokočova: Návšteva telocvične Triedy č.5 a č.6 

3/2017 Projekt RV: Vynášanie Moreny Všetky triedy 

3/2017 Vystúpenie na Deň učiteľov - dôchodkyne Trieda  č.6 

3/2017 Vystúpenie detí pri príležitosti ocenenia učiteľov na MsÚ Trieda č.6  

4/2017 40. výročie založenia Materskej školy NR v MsKS Všetky triedy 

4/2017   Divadlo pri príležitosti 40. vyročia MŠ v šk. záhrade : 

„Skús Ciskus“ 

Všetky triedy 

4/2017 Zápis predškolákov v ZŠ a rodičovské s učiteľkami ZŠ Triedy č.5 a č.6 

4/2017 Projekt EV: Deň Zeme: „Zajko a Duch Zeme“ Všetky triedy  

4/2017 CVČ – MINI ZOO Všetky triedy  

5/2017 Projekt RV: Stavanie Mája - jarné hry na lúke Všetky triedy  

5/2017 Deň matiek v školskej záhrade Všetky triedy 

5/2017 Návštev ZUŠ – „Hra na grafikov“ Trieda č.4 

5/2017 Mobilné planetárium v š. záhrade – Korálový útes Všetky triedy  

5/2017 Bylinkové čaje v RETRO BARE Triedy č.5 a č.6 

5/2017 Zvieracia obora Teplý vrch – turistická vychádzka Triedy č.5 a č.6 

5/2017 Návšteva dopravného ihriska Všetky triedy 

6/2017 MDD v školskej záhrade – Rozprávková cesta Všetky triedy 

6/2017 Vystúpenie detí  - Deti svojmu mestu  Triedy č.5 a č.6 

6/2017 Budúci škôlkari v MŠ – hry s pozvanými deťmi  

6/2017 Celodenný výlet na chatu Hámor Všetky triedy  

6/2017 Rozlúčka preškolákov na MsÚ Triedy č.5 a č.6 

6/2017 Rozlúčková noc predškolákov v MŠ Triedy č.5 a č.6 

6/2017 Rozlúčka s personálom a deťmi v šk. záhrade Triedy č.5 a č.6 

 

 

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

Termín Aktivita Poznámka 

04/2016 Výtvarná súťaž - Marťankovia Všetky triedy 

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

04/2016 Výtvarná súťaž – “Svet okolo nás” Tr. č. 5,6 
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Termín Aktivita Poznámka 

3/2017 Výtvarná súťaž – Bohúňová “paleta” Tr.č.5,6 

10/2016 S medvedíkom Nivea Tr.č.5,6 

 

 

Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila  
 

 

Názov 

projektu 
 

Termí

n 

začati

a 

realiz

ácie 

projek

tu 

Termín 

ukončeni

a 

realizáci

e  

projektu 

 

Výsledky 

 

Výstupy 

 

NIVEA  2012 pokračuje Vzdelávací program Medvedík 

NIVEA podporil u detí 

predškolského veku  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), pastelky, 

nafukovacie lopty 

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., prezentácie v Power 

Pointe k rôznym témam 

Elektronizácia 

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) 

 

Enviromentáln

a výchova 

 

„Zajko 

Poznajko“ 

2015 pokračuje Riešiť rozličné problémy na 

uskutočňovanie ochrany prírody a 

tým u detí rozvíjať ochranárske 

postoje, lásku k prírode. 

 

didaktický  materiál na tému les, 

lesné zvieratá, turistická 

vychádzka Teplý Vrch, Kronika 

škriatkov- Život jedného stromu 
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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. Zvládnuť tanečné 

prvky ľudového tanca. 

Oslava tradičných remesiel, 

ukážky prežívania sviatkov, 

vystúpenia detí pre verejnosť, 

rodičov, mestské aktivity 

 

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 2017 Prezentácia edukačných 

a enviromentálnych aktivít 

zameranými na trvalo udržateľný 

rozvoj. 

Ďakovný list, prezentácia MŠ na 

celoslovenskej konferencii 

NP 

„Škola 

otvorená 

všetkým“ 

2017 pokračuje Projekt sa zameriava na zaškolenie 

detí v predškolskom veku v MŠ, ale 

aj zaškolenie detí, ktoré z rôznych 

dôvodov nenavštevujú materskú 

školu v spolupráci so ZŠ Klokočova 

Kancelársky materiál 

Refundácia mzdy ped. asistentov 

Podporný materiál pre deti 

/výtvarný športový, didaktický, 

hudobný, hygienický/ 

Letná škola pre deti z MRK 

 

Dotácie a granty, do ktorých sa materská škola zapojila  

 

 

Názov 

projektu 
 

Termín 

zapojenia  

 

Úspešnosť/neúspešnosť 

 

Podpora 

rozvoja športu 

na rok 2017, 

podprogram 

č.2 -výstavba 

detských ihrísk 

5/2017 „Skákací ostrov“ – rozvoj pohybových 

schopností detí pred. veku s dôrazom na 

rozvoj koordinačných schopností. 

Žiadali sme dotáciu na trampolínu /d.4m/ 

a interaktívny herný prvok 

Zrušené MŠ SR 

Nadácia EEA 5/2017 “Rozprávka ukrytá v pníčku” – spoznávanie 

múdrosti rozprávok P. Dobšinského  a 

zchovanie jeho odkazu v drevorezbe z 

pníkov pred budovou MŠ /symboly známych 

rozprávok/ 

Žiadame dotáciu na umelecké opracovanie 

pníkov / cca v.1m/ pred budovou školy 

otvorené  

postup do užšieho 

výberu 
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Nadácia 

poštovej 

banky: 

Nápad pre 

folklór 

4/2017 “Ako rastie púpavienka” – podpora činnosti 

folklórneho telesa. 

Žiadali sme dotáciu na detské kroje 

neúspešne 

 

 

 

11. Inšpekčná činnosť v šk.r. 2016/2017 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 výmenu dlažby 

na vonkajších terasách v školskej záhrade. V mesiaci júl 2017 boli opravené poškodené 

múriky v školskej záhrade a prebehla celková rekonštrukcia bleskozvodu budovy. 

Vnútorné priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky triedy majú 

rekonštruované priestory wc a kúpeľne, s výmenou vodovodných rúr. 

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 rozvoj pohybových zručností). 

 Rozľahlá školská záhrada je vybavená vo väčšej miere železnými preliezačkami 

a hojdačkami. V mesiaci máj 2017 bola vykonaná kontrola bezpečnostným certifikovaným 

kontrolórom, na základe ktorej je potrebné upraviť dopadové plochy. Školská záhrada 

potrebuje celkovú revitalizáciu, postupne vymieňame staré hojdačky za nové zostavy z 

agáčového dreva, ktoré má dhú životnosť.  

 

 

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, z prostriedkov RZ  z národného projektu PTINED. 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.  

 

Podarilo sa nám:  

 

 Celkovou renováciou prešli 3 kúpeľne a WC  pri triedach č.1, č.2 a č.6 ( výmeny 

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

osvetlenie) 

 Opravili sme poškodené terasové múriky v školskej záhrade 

 Odstránili sme zo školskej záhrady staré pníky a ich korene 

 Vymenili sme drevené obrubníky pri troch pieskoviskách v šk. záhrade 

 Zakúpili sme do školskej záhrady: 
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 Hojdaciu zostavu na štyri reťazové hojdačky 

 Hojdačku „Hniezdo“ 

 Prekážkovú dráhu „ Bambuľka“ z agáčového dreva ( dl. cca 15m) 

 Detský domček „Bobek“ z agáčového dreva  

 2ks detských lavičiek „Slnečnica“ a Kvetinky“ z agáčového dreva 
 

Potrebné zabezpečiť:  

 potrebná rekonštrukcia WC pre personálnych zamestnancov sú vo veľmi  zlom stave – 

potrebná je celková rekonštrukcia 

 oprava zatekajúcej strechy počas silných dažďov na troch miestach 

 oprava dlažby – chodníkov v školskej záhrade 

 výmena šatníkových skríň pri tr. č.4, č.5 a č.6 

 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 

 naďalej pokračovať v revitalizácii školskej záhrady – vymeniť nebezpečné 

a zhrdzavené preliezačky za bezpečnostné prvky, drevené zostavy, záhradné 

náradie, drevené  a športové atrakcie, upraviť dopadové plochy 

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

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

Z rozpočtu RZ sme zakúpili: (viď. Príloha č.1) 

 

 Mikulášske balíčky 

 Kostýmy detí na 40. výročie MŠ 

 Gumenú dopadovú plochu pod prekážkovú dráhu  

 2ks dámskych krojov 

 Darčeky na rozlúčku predškolákov 

 Doprava /výlety, exkurzie/ 

 2ks lavičiek do školskej záhrady 

                       

Od rodičov  sme získali: 

 

 Vianočná výzdoba javiska na vystúpenie detí na Vianoce 

 výzdoba javiska na vystúpenie detí na 40.výročie MŠ 

 Šitie a nákup kostýmov 

 Didaktický materiál od lesníkov s témou les a lesné zvieratá 

 Pracovný a výtvarný materiál do každej triedy 

 Maľovanie obrázkov  na steny v troch triedach 

 Maľovanie tabla 

 1 prebaľovací pult do kúpeľne pri tr. č.1 

  hudobný prehrávač na CD a USB v tr. č.1 

 Plazmový televízor do tr.č.1 

 Pomoc pri 40. výročí / pečenie koláčov, syry, vajíčka, odvoz materiálu.../ 

 finančný príspevok na Mikuláša  a na 40. výročie /150€/ 

 plyšové hračky, vymaľovanky, papiere na kreslenie 

 malú šmýkačku do triedy č. 2 
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 plátno na projekciu  

  zostavenie webovej stránky školy www.msnrrimavienka.sk  a jej financovanie 

 2ks nafukovacích detských bazénov 

 hračky do každej triedy k Vianociam 

 

Od sponzorov: 

 Tablo predškolákov  

 3ks detských kočíkov do tr. č.1 

 Výzdoba sály a javiska pri 40.výročie / firma Tulipán/ 

 finančný príspevok  na 40. výročie /300€/ 

 finančný darček od zriaďovateľa /300€/ 

 dostácie na prípravu občerstvenia pri 40. výročí / pečivo, nealko, mliečne výrobky.../ 

                      

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  7 448,50€ 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

z Rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017 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 – za 

výraznej pomoci pedagogických asistentov 

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

stránke školy a mesta Hnúšťa 

 Osveta pre rodičov o výchovno – vzdelávacom procese dopoludnia prostredníctvom 

spracovania uverejňovanie príspevkov na webovej stránke školy 

www.msnrrimavienka.sk 

 Zapájanie sa do národných projektov PRINED, DIGI škola a ŠOV 

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

interaktívnej tabuli v troch triedach  

 Netradičné formy edukácie, zážitkové učenie, heuristické učenie 

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

rodičov pri celoškolských programoch,  

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

            centrum, ZŠ NR, ZUŠ – výtvarný odbor, Mestská knižnica, MsKS, Klub dôchodcov   

            Hnúšťa, Mestská Polícia – dopravné ihrisko,  so zriaďovateľom, OZ Linquistika,   

            Štátne lesy Rimavská Sobota 

http://www.msnrrimavienka.sk/


15 
 

 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 

 časté prijímanie nových PZ (zastupovanie počas práceneschopnosti PZ čo znižuje 

kvalitu edukačného procesu) 

 

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, chodníkov a  terás v školskej záhrade 

 vymeniť hlavné vstupné dvere v strede budovy – veľký únik tepla v zimných 

mesiacoch 

 zabezpečiť kryty na radiátory do tried a wc 

 

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: 

Vykonané boli 3 hospitácie zamerané: 

Vo vzťahu k učiteľke na:  

 Plánovanie, realizácia a hodnotenie VVČ podľa inovovaného ŠkVP 

 Uplatňovanie inovačných a progresívnych metód 

Vo vzťahu k dieťaťu na rozvoj komunikatívnych zručností: 

 Schopnosť verbálne vyjadriť svoje pocity, myšlienky, schopnosť súvisle komunikovať 

 Schopnosť samostatne hodnotiť výsledky vlastnej činnosti a činnosti iných  

b) Pracovno - právnu oblasť: 

Vykonané boli 2 kontroly zamerané na: 

 využívanie a  dodržiavanie pracovnej doby 

 efektívne dodržiavanie pracovného času, pracovných náplní 

 dodržiavanie prevádzkového poriadku školy 

 údržbu hygieny v priestoroch školy 
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Počas kontrolnej  činnosti v pedagogickej oblasti neboli zistené nedostatky v príprave 

a realizácii edukačného procesu.  

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 

 

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.  Je to najmä  Národný 

program vzdelávania  Milénium, , POP na školský rok 2017/2018, Zákon 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 2016/2017, ktorý vychádza zo zamerania 

školy:  dieťa si bude vedieť na elementárnej úrovni samostatne  a za podpory učiteľky riadiť 

proces  poznávania a učenia sa vlastnou zvedavosťou a bádaním, zážitkovým učením, 

prostredníctvom prežívania, využitím fantázie, imaginácie, originality v hre a hrových 

činnostiach; 

 dieťa bude vedieť svoje skúsenosti a poznatky  samostatne využiť vo svoj prospech a v 

prospech iných,  bude tvorivo činné pri napĺňaní svojich záujmov a záľub; 

 dieťa bude rešpektovať  princíp  osobnej nezávislosti – prostredníctvom samostatného 

učenia sa a aj za podpory kooperatívneho vyučovania; 
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 dieťa bude poznať na elementárnej úrovni nevyhnutnosť ochrany životného prostredia, 

bude vedieť samostatne slovne opísať príčiny a súvislosti ohrozujúce život na zemi a 

bude vedieť ako budovať krajšie prostredie okolo seba a zlepšovať život v ňom; 

 dieťa bude poznať tradície a ľudové zvyky, tradičné remeslá a tradičné výrobky,  opíše 

slovne ako žili, pracovali a zabávali sa ľudia v minulom storočí; 

 

       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 : 

 

      V tomto školskom roku sme pracovali podľa inovovaného Školského vzdelávacieho 

programu „Rimavienka“, ktorý bol spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a  je 

hlavným dokumentom pri realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti.  

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. 

Obsah ŠkVP je rozpracovaný do učebných osnov s 10 obsahovými celkami, ktoré sú 

realizované v priebehu 10 mesiacov školského roka. V obsahových celkoch sú integrované 

vzdelávacie oblasti v rôznom zastúpení: 

Jazyk a komunikácia: 

 V tejto oblasti si deti rozvíjali všetky komunikačné kompetencie vo všetkých 

jazykových rovinách s využitím špecifického potenciálu písanej reči. Deti dosť často 

používajú niektoré čechizmy, ktoré si osvojili sledovaním animovaných rozprávok s českým 

dabingom v domácom prostredí.  Niektoré deti veľmi pekne reprodukujú dej rozprávok, 

poznajú mená rozprávkových hrdinov. Reprodukovanie rozprávok sme zaviedli hlavne pred 

spaním v triedach predškolákov. Dokážu opísať ich vlastnosti, často pri hrách dramaticky 

stvárňujú ich konanie, vedia zhodnotiť dobré a zlé konanie postáv.  

U väčšiny detí pozorovať čistú a zreteľnú výslovnosť, no u niektorých pretrvávajú ešte 

problémy s výslovnosťou.  

V priebehu druhého pol roka  si triedy pripravili nové stimulujúce prostredie a využívali 

aj náhodné situácie na rozvoj reči, výslovnosť a komunikatívnych schopností. navštívili.  

V triedach si vytvárali estetický literárny kútik, kde si deti veľmi radi prezerali knihy, 

encyklopédie, vyhľadávali obrázky k danej téme ,radi “čítali“ maľované čítanie, na základe 

ilustrácie vedeli rozprávať jednoduchý príbeh. Navštívili mestskú knižnicu, tešili sa zo 
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stretnutia s „Písmenkom“, rozprávali sa s ním o obľúbených knihách, o tom, ako zaobchádzať 

s knihami. 

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti prostredníctvom práce s  grafomotorickými 

prvkami vyžadujúce pohyby dlane, prstov a zápästia do pracovných listov, vyfarbovali ich. 

Využívali rôzne grafomotorické cvičenia: špagát, vlnu, lano, skalky, gaštany, špajdle, 

slamky... Deti sa venovali nácviku úchopu písacieho materiálu, správneho tlaku na podložku. 

Grafomotorické zručnosti majú deti dobre zvládnuté už pred vstupom do  základnej školy. 

Deti v diskusii uvažovali nad informáciami prezentovanými prostredníctvom IKT, radi 

pozerali prezentácie na danú tému, poznatky z nich porovnávali s vlastnou skúsenosťou.  

 

Matematika a logika: 

Deti si osvojili základy matematických a informatických poznatkov a zručností, 

rozvíjali si matematické myslenie využitím rôznych metód - manipulovanie s predmetmi, 

zisťovanie, meranie netradičným meradlom, triedenie, vytváranie skupín, plošné a priestorové 

zobrazovanie, riešenie problémových úloh, hlasné uvažovanie. 

Určovali, označovali objekty na základe popisu polohy pomocou slov či slovných 

spojení – prvý, posledný, stredný, pred, pod, nad a pod. a tiež formou „matematických 

diktátov“. Vo veľkej miere boli využívané interaktívne tabule,  programe ActiveInspire. Deti 

riešili rôzne problémové úlohy: obrázkové sudoku, rôzne doplňovačky, labyrinty, pracovali s 

včelou BeeBot, vedia sa pohybovať na štvorcovej sieti a pomocou tlačidiel naprogramovať 

určenú trasu.  Rozlišujú veľkosť predmetov hmatom aj vizuálne.  

Pomenovávajú základné geometrické tvary. Väčšina detí dokáže nakresliť príslušné 

geometrické tvary. Dokážu rozhodnú o pravdivom a nepravdivom tvrdení, určovanie dĺžky 

predmetu alebo vzdialenosti sme dokazovali formou pokusu. Deti merali vzdialenosť 

pomocou predmetu a zaznamenávali dĺžku do tabuliek. Deti vedia pokračovať vo vytvorenej 

postupnosti predmetov, kde sa pravidelne menia 2-3rôzne objekty líšiace sa farbou, či 

veľkosťou. Vyberajú zo skupiny objektov všetky objekty s danou vlastnosťou.  

Zvládli počítanie do 10 a niektoré aj do 20. Pridávajú a odoberajú daný počet objektov 

zo skupiny bez väčších problémov. Vedia priradiť číslice k príslušnému počtu objektov.  

Deti zvládajú jednoduché digitálne hry na interaktívnej tabuli – kreslia, vypĺňajú 

uzavreté plochy farbou, vyberajú a umiestňujú obrázky. Problém majú v určovaní pravej a 

ľavej orientácii v priestore. 

Vizuomotorická koncentrácia, pozornosť a predstavivosť u detí bola rozvíjaná 

prostredníctvom zaujímavých edukačných aktivít a didaktických hier, ako sú Logiko-Primo 

a Bambino Luk, v ktorých deti systematicky a veľmi radi plnili úlohy metódou postupnosti od 

najjednoduchších úloh po zložitejšie. 

 

Človek a príroda:  

Deti boli stimulované hrami, aktivizujúcimi metódami a priamym pozorovaním 

v prírode, ktoré ich viedli k poznávaniu prírodných reálií a k bádaniu. Dokážu rozlíšiť živé od 

neživých súčastí prírody.  

Využívali prírodniny pri hrách: skalky, gaštany, šišky ale aj odpadový materiál: 

vrchnáky s pet fliaš, papierové rolky. Pracovali s pôdou, sadia do nej semienka či rastliny, 

starajú sa o rastliny. Poznajú aj niektoré úžitkové rastliny. Rozlišujú stromy od kríkov, 
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poznajú záhradné aj lúčne kvety. Zoznámili sa s bylinkami. Poznajú domáce zvieratá, 

oboznamujú sa s ich spôsobom života. Zúčastnili sa  výletu na Zbojská, kde pozorovali 

domáce zvieratá.  

V zimnom období sa starali o vtáčiky, kŕmili ich semiačkami. So starými rodičmi 

vyrobili niekoľko vtáčích kŕmidiel, rozmiestnili ich apo šk. záhrade a na okná, pravidelne ich 

kŕmili. 

Majú dobré vedomosti o stavbe ľudského tela. Uvedomujú si dôležitosť vody pre 

človeka, význam čistého ovzdušia a aj okolitej prírody.  

Počas vychádzok pozorovali znečistenie Rimavy, viedli rôzne diskusie k znečisteniu 

životného prostredia a jeho dopad pre život na Zemi. 

 Deti získali elementárne poznatky o vesmíre: planétach, slnku, mesiaci a hviezdach. 

Atraktívne pre deti bolo Mobilné planetárium v 3D projekcii, kde deti získali poznatky 

o koralových útesoch a podmorskom svete. 

 Povedomie o prírodných javoch sme deťom približovali formou pokusov. Deti si 

najprv stanovili predpoklady, ktoré si neskôr overovali v pokusoch. Hrali sa s tieňmi, s vodou: 

para, topenie, tuhnutie. Zostrojovali si papierové lietadlá a padáky, pozorovali rozpúšťanie 

niektorých látok vo vode, vzájomné reakcie niektorých látok:  miešanie farieb,  rozpúšťanie 

cukru... Zúčastnili  sa exkurzie po Náučnom chodníku Teplý vrch – Daniela obora. 

 

Človek a spoločnosť:  

Deti boli systematicky vedené  k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí 

– v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Pri poznávaní 

spoločenského prostredia sa deti zoznamovali s blízkym a vzdialenejším prostredím na 

základe významných geografických a historických prvkov, s poznávaním časových vzťahov, 

kultúry a spoločenského diania v regióne či vlasti, s poznávaním pravidiel cestnej premávky a 

dopravných pravidiel. Niektoré deti vedia povedať dátum svojho narodenia, poznajú adresu 

svojho bydliska. Hrami a piesňami si rozvíjali národné povedomie. Spievali hymnu ako 

hokejisti, zahrali sa na čestnú stráž prezidenta... Majú prehľad o jednotlivých ročných 

obdobiach, Deti majú osvojené používanie zdvorilostných fráz, pozdravov, spontánne sa 

ospravedlnia učiteľke alebo kamarátovi.  

Človek a  svet práce:  

Deti zvládli identifikovať rôzne materiály z ktorých sú predmety vyrobené, poznajú 

bežné druhy prírodných materiálov, ktoré využívajú pri zhotovovaní rôznych jednoduchých 

predmetov. Rôznymi aktivitami si rozvíjali elementárne zručnosti technického premýšľania: 

skladali domček podľa schémy, skladali železnicu podľa predlohy, hrali sa rôzne námetové 

hry, napodobňovali rodičov v práci. Pozorovali prácu výtvarníčky – plstenie, pekárky – 

pečenie a príprava štrúdli, pekárky – príprava a pečenie domáceho chleba... Majú prehľad v 

niektorých tradičných remeslách. Zručne si počínajú pri napodobňovaní lekárskeho povolania 

s využitím lekárskych pomôcok: obväzovanie, meranie teploty, používanie stetoskopu. Nie 

všetky deti poznajú pracovné profesie svojich rodičov. 

Umenia a kultúra: 

V hudobnej oblasti nepozorujeme výraznejšie spevácke talenty. Aj napriek tomu deti 

rady spievajú. Riekanky aj piesne rady sprevádzajú  rytmickými hudobnými nástrojmi, či 



20 
 

hrou na telo. V obľube majú hlavne hudobno-pohybové hry. Dokážu  dobre vyjadriť charakter 

skladby pohybom, uplatňujú niektoré jednoduché tanečné prvky. Veľmi rady tancujú na 

moderné pesničky a napodobňujú tance na interaktívnej tabuli. 

Vo výtvarnej oblasti je kresba u väčšiny detí dostačujúco vyzretá. Pri práci s farbami 

majú problémy s dodržaním čistoty okolia pri výtvarných aktivitách. Rady experimentujú s 

farbami, či farebnými škvrnami – dotvárajú ich. Dievčatá kreslia rady prírodu: kvety, slnko, 

oblohu a hlavne rozprávkové postavičky – princezné.  Väčšina detí kresbou zvládne vyjadriť 

hlavné aj menšie detaily ľudskej postavy. Deti opisujú obsah kresby. V popoludňajších 

hodinách niektoré deti navštevovali aj výtvarný krúžok. 

 

Zdravie a pohyb:  

Deti boli denne vedené k pohybu každodennými dennými rannými cvičeniami. Aj napriek 

tomu niektoré deti neinklinujú k pohybovým aktivitám a treba ich výraznejšie motivovať,  

aby sa do hier zapojili. Deti zdolávali rôzne prírodné a umelé prekážky. Prevažná väčšina detí 

zvláda jazdu na detských dopravných prostriedkoch: bicykel, kolieskové korčule... niektoré 

rady hrajú loptové hry, najmä futbal. Primerane zvládajú akrobatické cvičenia, prejavujú veku 

primeranú koordináciu. Dodržiavajú pravidlá v pohybových hrách. V sebaobslužných 

činnostiach niektorým deťom robí používanie príboru problémy – časté zamieňanie vidličky s 

nožíkom, nepoužívajú nožík. Jedná sa o deti, ktoré doma príbor nepoužívajú. Zaznamenali 

sme výrazné problémy pri obliekaní sa niektorých detí. Nevedia si obliecť vetrovky, svetre. 

Potrebujú pomoc. Rodičia im vo všetkom pomáhajú a neučia ich samostatnosti. 

 

Profilácia školy: 

 

Profilácia  MŠ na enviromentálnu výchovu a regionálnu výchovu bola v tomto 

školskom roku plnená 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. Zúčastnili sa vystúpení na verejnosti pri rôznych 

príležitostiach. Vystupovali aj so svojimi rodičmi, čím sa spolupráca školy a rodiny 

výraznejšie prepojila. Získali elementárne základy starostlivosti o ochranu prírody, spoznávali 

premenu stromu počas štyroch ročných období, slovne a kresbou zachytávali jeho premenu 

v „Kronike škriatkov“ Spoznali kolobeh rastu rastliny – od zasadeného semienka pravidelnou 

starostlivosťou sa im podarili vypestovať úrodu, z ktorej zachytili kolobeh života rastliny “Od 

semienka k semienku“. 

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

pozorovanie živej a neživej prírody, zber prírodnín a ich spracovanie.  

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

pravidelne zasiela  aktivity  z EDULABU. 

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, malé 

deti sa kúpali v nafukovacích bazénoch.  

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

účel poslúžila šk. záhrada, okolie rieky Rimavy a okolitá príroda.  

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.  

        Deti sa zúčastnili niekoľkých exkurzií do okolitého prostredia prostriedkami hromadnej 

dopravy – autobus, vlak: 

 Teplý Vrch – Zvieracia obora 

 Salaš Rejkovo -  Tisovec 

 Výlet na MDD – chata Hámor 

 Salaš Zbojska  

 

     Počas školského roku sme evidovali jeden úraz –  udretie hlavy do radiátora v triede, čo 

si vyžiadalo 1 štich na hlave dieťaťa. 

       Na základe vypracovanej analýzy  sme zistili nasledovné silné a slabé edukačného 

procesu: 

 

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 
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 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 

 

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 2016/2017 boli zaznamenané  ústne sťažnosti zo strany rodičov na 

jedného  PZ v mesiaci 1/2017. Písomne sťažnosti neboli podané. 

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.  

mažoretky Rozvíjanie hudobno-

pohybových  kompetencií 

8 Zlata Huľuková 

Mgr. Hulmanová Elena 

výtvarný  Rozvíjanie tvorivosti 

dieťaťa 

18 Mgr. Anna Černáková  

Krúžok 

moderného tanca 

Rozvíjanie hudobno-

pohybových kompetencií 

8 Iveta Hrivnáková 

Krúžok ľudového 

tanca 

Rozvíjanie hudobno-

pohybových kompetencií 

12 Hrušková Želmíra 

Mgr. Bodollóová Júlia 
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Spolupráca materskej školy s rodičmi  

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

aktivitách ako: Vianočná besiedka, Mikulášske balíčky, 40 výročie MŠ, Rozlúčka 

predškolákov, evidencia a pomoc pri získaní dani na 2%. 

 

Spoločné aktivity s rodičmi: 

 

Názov aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos 
 

„Máša a medveď“ Zimná 

besiedka 

 

 Prezentovanie tvorivosti detí spoločným vystúpením,  

vytváranie pozitívnej sociálno-emocionálnej atmosféry. 

Počet deti – 91 

Tvorivá dielňa s rodičmi  

„Pečieme na Vianoce“, 

„Vianočné ozdoby“ 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 65 

„Fašiangová veselica“ v triedach  Rozvíjanie tvorivosti, spolupráce a kooperácie  

Počet detí  - 80 

„Týždeň rozprávok starej mamy“ Rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám  

Počet detí - 32  

Tvorivé dielne s rodičmi – súťaž 

o „Najkrajšie jabĺčko“ 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 68 

Tvorivé dielne s rodičmi – 

„Tekvičkové popoludnie: 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 19 

Staviame kŕmidlá pre vtáčiky Rozvíjanie environmentálneho cítenia, zručností detí 

Počet detí - 14 

„Zhotovenia píšťaliek so st. 

rodičom 

Ukážka výroby, praktické zručnosti 

Počet detí - 14 

Ukážka súboru –  Ondrejovské  

zvyky 

Rozvíjanie tvorivosti a psychomotorických zručností 

Počet detí - 16 

Ukážka výroby vianočných 

oblátkov 

Ukážka prác starých mám 

Počet detí - 86 

Rozlúčka predškolákov  

s materskou školou v obradnej 

sieni mesta 

Prezentácia tvorivosti predškolákov 

Počet deti – 44 

„Rozlúčkový deň“ v priestoroch 

šk. záhrady 

Rozlúčka predškolákov s MŠ a personálom v ŠZ 

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 - 90 

Ukážka výroby ťahanej štrúdle Ukážka prác starých mám 

Počet detí - 20 

Deň Matiek v školskej záhrade Deti pre mamičky 

Počet detí - 93 

Konzultačné stretnutia  Rodičovské združenie s rodičmi a učiteľkami so ZŠ 

Počet detí - 44 
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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, vývoz odpalu, 

elektroinštalačné práce 

 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, na Dní mesta Hnúšťa, zapožičanie 

priestorov  a ľudových krojov na školské akcie a programy s deťmi, diavadlá 

 Mestská polícia - ochrana majetku školy, besedy s deťmi, dopravné ihrisko 

   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 

   CVČ – návšteva v centre Relaxu – pozorovanie zvieratiek 

 

Všetky menované organizácie participovali v rámci uvedených spoluprác na veľmi dobrej 

úrovni. 

 

  

 

 

 

 

V Hnúšti 18.09.2017                                         Mgr. Tokárová Beata 

                                              riaditeľka školy 
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Príloha č.1 

 

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI RZ PRI MŠ V ŠKOLSKOM 

ROKU 2016/2017 
 

 

 

Zostatok zo šk.r.  

2015/2016  

HOTOVOSŤ EUR  BANK. ÚČET EUR  SPOLU EUR  

 0,38 1544,56  1544,94 

 

 

 

DRUH PRÍJMU    
 

ROZPOČET HOTOVOSTI  

EUR 

ROZPOČET BANK. ÚČET  

EUR 

Príspevok od rodičov RZ 1 100,00 0,00 

2% na BU 0,00 1 449,81 

Na Mikulášsky balíček 208,00 0,00 

Spolu: 1 308,00€ 1 449,80 

 

 

 

DRUH VÝDAVKU     
 

ROZPOČET HOTOVOSTI  

EUR 

ROZPOČET BANK. ÚČET  

EUR 

Pomôcky, kostýmy 100,45 € 0,00 € 

40 výročie MŠ – kulisy, 

kostýmy 

200,31 € 400,00 € 

Preprava výlety (Zbojská, 

Rejkovo, Hámor, T. Vrch 

312,90 € 48,00 € 

Mikulášske balíčky 281,73 € 0,00 € 

Kvety 85,93 € 0,00 € 

Notársky úrad 59,55 € 0,00 € 

Koniec roka + predškoláci 242,88 € 0,00 € 

Rekonštrukcia školského dvora 0,00 € 1 038,51 € 

Poplatky RZ + bankové 0,00 € 127,80 € 

Spolu: 1 283,75€ 1 614,31€ 

 

 

REKAPITULÁCI

A  

   

 

HOTOVOSŤ EUR BANKOVÝ ÚČET 

EUR 

SPOLU EUR 

Zostatok 0,38 1 544,56 1 544,94 

Príjmy 1 308,00 1 449,81 2 757,81 

Výdavky 1 283,75 1 614,31  2 898,06 

Zostatok k 30.8.2017 24,63  1 380,06 1 404,69 

 

Vypracovala: Ing. M. Hroncová 


