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Údaje o počte detí v šk. r. 2011/2012: 
 
V šk. roku navštevovalo MŠ 47 detí. 
  9 detí – od 2 – 3 rokov navštevovalo 1. triedu 
17 detí – od 4 – 5 rokov navštevovalo 2. triedu 
21 detí – od 5 – 6 rokov navštevovalo 3. triedu 
 
Údaje o počte zapísaných detí 
 
Do prvého ročníka ZŠ bolo zapísaných 17 detí. 
 
Údaje o počte prijatých detí 
 
Do prvého ročníka ZŠ bolo prijatých 17 detí, 1 dieťa odložená školská dochádzka. 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických  zamestnancov školy: 
  
Počet zamestnancov 10, z toho 5 pedagogické, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre 
pedag.  zamestnancov. 

 
Základné údaje o materskej škole 
 
MŠ je umiestnená v prostredí krásnej prírody medzi rodinnými domami, kde sú vhodné 
podmienky pre zdravý, mravný a bezstarostný život detí.  
V materskej škole sa nachádzajú štyri triedy. Tri triedy využíva pre deti materská škola, jednu 
triedu súkromná materská škola, ktorú dalo do prenájmu mesto Zlaté Moravce. 
Dve triedy na poschodí s celodennou prevádzkou navštevovali deti s počtom 38 od 4 - 6 
rokov. Jednu triedu s poldennou starostlivosťou navštevovalo 9 detí od 2 – 3 r. na prízemí. 
Táto trieda sa využíva aj ako telocvičňa a učebňa pre výučbu anglického jazyka.  
Priestory MŠ sa využívali v prospech detí s rešpektom na hygienické, pedagogické,  
psychologické aspekty a usporiadanie činností v MŠ. (telocvičňa, jedáleň, triedy 
s variabilným využitím). 
Školská záhrada ponúkla množstvo zaujímavých atrakcií, trávnatú plochu, pre športové 
aktivity, preliezky, pieskoviská. Vo vstupnej miestnosti mali možnosť rodičia  
oboznámiť sa s dianím MŠ. 
Triedy boli využívané účelne, pomôcky boli sústredené v centrách. Priestorové podmienky 
boli upravené tak, aby ich učiteľky mohli využívať na výchovnú prácu s deťmi. V telocvični 
bolo sústredené náčinie, náradie na učenie TV, RC, PH aktivity.  
 
Už tretí školský rok pracujeme podľa ŠkVP – Farebné sklíčka, ktorý nadväzuje  
na ŠVP ( školský vzdelávací program ) ISCED 0. Všetky výkonové, obsahové štandardy 
a špecifické ciele boli stanovené tak, aby smerovali k získaniu kľúčových kompetencií 
v predškolskom veku – dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie 
schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život. 
Snažili sme sa, aby všetky organizačné formy boli rovnocenné a rozvíjali všetky oblasti 
dieťaťa a smerovali k získaniu kompetencií potrebných pre profil absolventa predprimárneho 
vzdelávania. 



Cieľ a smerovanie MŠ 
 
Koncepčný zámer smerovania, práce v našej MŠ je poskytnúť deťom kľudné rodinné 
prostredie, zdravý spôsob života. Vytvárať pocit istoty psychosociálnu klímu. Koncepcia 
smerovania MŠ je zameraná na  - Zdravý životný štýl   

     - Rozvoj nadania a talentu detí  
Program realizujeme:  
 
Zdravá výchova a rozvoj pohybových aktivít, ozdravenie stravovacích návykov, 
environmentálna výchova, citová a prosociálny vých. štýl. 
Projekt „ Zdravý úsmev “ realizujeme od roku 2003 – formou informácií, inštruktáží 
oboznamujeme deti významom chrupu, správnym čistením zubov. 
Projekt „ Adamko hravo zdravo “ motivujeme deti 12 zásadami zdravotného štýlu. 
 
Rozvíjame nadanie, talent detí záujmovými činnosťami – Výtvarnej výchovy 
                         – Anglickým jazykom 
                                                                                          – Ľudovou slovesnosťou         
 
Vyhodnotenie úloh v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti podľa hľadísk 
uvedených v prac. pláne MŠ (ďalej PPŠ) 
 
Zabezpečovali sme primeranú úroveň rozvoja osobnosti detí využitím vhodných foriem 
a metód práce s deťmi, premyslenej plánovacej činnosti zo Štátneho vzdelávacieho programu 
ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu „Farebné sklíčka“. Vhodne sme využívali hru 
ako hlavnú metódu a zároveň aj prostriedok na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Pri plnení 
cieľov v edukačnom procese sme venovali pozornosť využívaniu nových inovačných metód, 
vytvárali sme priestor pre rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií. Skvalitňovali sme 
sme jednotlivé kompetencie dieťaťa. Profilácia materskej školy smerovala k vytváraniu 
podmienok pre rozvoj nadania a talentu detí v oblasti výtvarnej a umeleckej a podmienok pre 
zdravý fyzický a duševný vývin detí. 
Nakoľko areál MŠ tvorí záhrada s množstvom ovocných, listnatých a ihličnatých stromov 
vštepujeme deťom prvky environmentálnej výchovy a prakticky ich využívame. 
Vzťah dieťa – učiteľ bol založený na partnerstve a dôvere, bol úprimný, bezprostredný 
a priateľský. Viedli sme deti k osvojeniu nových vedomostí a zručností a k schopnosti vedieť 
ich využiť v praktických činnostiach. Deti sú vedené k iniciatíve, kreativite, samostatnosti pri 
spracovaní stanovených úloh, ale aj k tímovej spolupráci. Dôležitý je výsledok činností, ktorý 
v očiach detí predstavuje niečo výnimočné, dôležité, zmysluplné. Prioritou všetkých 
zamestnancov bolo vytvoriť pre deti, ako aj rodičov príjemnú atmosféru. 
 
USPORIADANIE DŇA: 
HRY A HROVÉ ČINNOSTI: Deti mali každý deň vytvorené bohaté podmienky na činnosti, 
ktoré im poskytovali uspokojenie, radosť, sociálne podnety a najmä rozvoj po každej stránke. 
Nakoľko sme realizovali tematické plánovanie, snažili sme sa všetky činnosti a aktivity 
motivovať už od rána danou témou. Ranné hry sme využívali na skupinovú a individuálnu 
prácu, alebo na realizáciu edukačných aktivít, ktoré rešpektujú individuálne zvláštnosti 
a možnosti detí. Už v ranných hrách sme zavádzali životné zručnosti – najskôr priateľstvo, 
neskôr komunikáciu a k záveru školského roka aj spoluprácu. Snažili sme sa pripraviť také 
aktivity, ktoré boli pre deti zaujímavé a príťažlivé. Deti mali dostatok možností uplatniť svoju 
tvorivosť aj v hrách podľa vlastného výberu. Pri hrách deti navzájom spolupracovali, 
vzájomne komunikovali, dohodli sa na pravidlách hry a zotrvali pri hre dlhší čas. 



Klady: - deti dokážu rozvíjať hru a zotrvať v nej 
 - niektoré deti nadpriemerne konštruujú 

  - dostatočné množstvo hračiek – skladačky, mozaiky, stavebnice 
 
Nedostatky: - niektoré deti sústavne porušujú pravidlá, neustále hru striedajú 

- deti si neodkladajú hračky na miesto; 
- prejavuje sa agresívne správanie u niektorých jednotlivcov 

 - deti chodia do materskej školy neskoro a „nestihnú sa hrať“ 
- problém bol aj nosenie hračiek z domu, ktoré nijako nerozvíjali kompetencie detí (najmä 
u chlapcov) a pri hre vznikali konflikty. Prijali sme opatrenia a deti si môžu nosiť iba 
„podnetné“ hračky. 
 
POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA: Realizovali sme ho každodenne podľa 
podmienok buď v časti 1. triedy, ktorá je určená na cvičenie, na dvore, na terase. 
Deti veľmi radi cvičia na riekanky a na hudbu. Pri cvičení s riekankami sa naučili reagovať na 
jej slová a získali tak pocit úspešnosti. Uvedomili sme si, že riekanky sú silným 
emocionálnym stimulom pri cvičení a podporujú aj disciplinovanosť, pomáhajú udržať 
pozornosť a tak prinášajú hodnotné výchovné výsledky. Počas celého roka sme používali 
telovýchovné názvoslovie a v druhom polroku už deti samé vedeli niektoré cviky správne 
pomenovať. Poskytli sme deťom rozličné telovýchovné náčinie. 
Klady: -deti veľmi radi cvičia a vypestovali si pohybové návyky 
Nedostatky: -niektoré deti nedôsledne plnili pokyny a nedodržiavali cvičebné polohy 
 
EDUKAČNÉ AKTIVITY: Realizovali sme ich podľa možnosti, formou edukačných aktivít 
počas ranných hier, alebo na pobyte vonku a tiež aj popoludní – podľa stanoveného cieľa. 
Niektoré ciele sme realizovali frontálne (najmä ciele hudobnej výchovy), alebo sme činnosť 
uskutočňovali po skupinách a na záverečné zhrnutie a zhodnotenie sme opäť volili formu 
hromadnú. Dĺžka edukačnej aktivity bola prispôsobená veku detí a postupne sa predlžovala. 
Cieľavedome a systematicky sme plnili úlohy zo Štátneho vzdelávacieho programu 
a Školského vzdelávacieho programu. 
Klady: - deti radi uskutočňovali nové aktivity 
Nedostatky: - nedostatočná a krátkodobá pozornosť (u väčšiny detí) 
          - povrchné plnenie zadaní a úloh 
 
POBYT VONKU: V každom ročnom období sme realizovali pobyt na čerstvom vzduchu, čím 
sme zvyšovali odolnosť a otužilosť detí. Snažili sme sa naplniť výchovno-vzdelávací, 
pohybový i rekreačný cieľ pobytu vonku. 
Klady: -dostatočný priestor na uskutočňovanie pobytu vonku 
Nedostatky: - deti nemali radi „riadenú hru“ (chceli sa neustále voľne pohybovať) 
          - niektoré deti nevedeli vonku rozvíjať hru a prejavovalo sa agresívne správanie 
          - učiteľka musela neustále riešiť konflikty medzi deťmi 
 
ODPOČINOK: Deti sme do spánku nenútili, ale rôznymi formami sme sa im snažili vysvetliť, 
aký je dôležitý spánok pre ich telo a organizmus. V druhom polroku sme postupne odbúravali 
spánok tým, že sme ho skracovali a časť sme nahrádzali „kľudnejšími aktivitami“. 
 
HRY A HROVÉ ČINNOSTI POPOLUDNÍ: Volili sme také činnosti, ktoré rešpektujú 
zvýšenú únavu detí z celodenného pobytu v MŠ. Boli to činnosti, v ktorých deti mohli 
uplatniť svoje individuálne záujmy a v ktorých sme mohli s deťmi individuálne pracovať. 
Boli to činnosti, ktoré deti zaujali, ale nekládli zvýšené nároky na ich nervovú sústavu. 



Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali cez tieto vzdelávacie oblasti: 
 
Perceptuálno - motorická oblasť 
 

Ciele perceptuálno - motorickej oblasti sme plnili v pohybovo-relaxačných cvičeniach, 
edukačných aktivitách, pri pobyte vonku i v herni. Prirodzený záujem detí o prácu 
a pomáhanie sme podporovali pri pravidelnom upratovaní pomôcok, hracích centier 
v triede, pri čistení záhrady a okolia MŠ. Odstránili sme nedostatky v sebaobsluhe 
niektorých detí, hlavne pri viazaní šnúrok a pri prevracaní vecí. Niektoré deti si ale naďalej 
nedokážu zaviazať šnúrky. Pokrok nastal v tvorivom používaní techník, v strihaní 
a spracovaní výtvarných tém. Úspechy vo výtvarných súťažiach kladne ovplyvnili 
tvorivosť viacerých detí a podnietili záujem o výtvarné činnosti. Zvýšila sa úroveň 
zvládnutia rytmu a tanečných krokov častým používaním hudby v pohybovo-relaxačných 
cvičeniach a pri rôznych aktivitách. Svoju pohybovú zdatnosť mohli deti preukázať na 
športovej OLYMPIÁDE. Zručnosť, tvorivosť a logické myslenie sme podporovali aj 
v práci s edukačným programom Cirkus šaša Tomáša a v programe matematika 
predškoláka, ktoré väčšina detí ovláda samostatne alebo na základe slovných inštrukcií. 
Deti správne držia grafický a výtvarný materiál, vedia manipulovať a strihať s nožnicami. 
 
Negatíva: 
 
- u niektorých detí prevláda nekoordinovaný pohyb a ťažkosti pri cvičení 
- niektoré deti nedodržiavajú kultúru stolovania (mrvia, neustále vykrikujú, vyrušujú 
spolusediacich) 
- jedno dieťa má grafomotorickú poruchu 
 
Odporúčania 

 
 navrhnúť rodičom podporiť pohybové schopnosti ich detí spoločnými rodinnými 

aktivitami 
 upevniť návyky stolovania v námetových hrách a používať odmeny ako 

posilňovače za ich uplatnenie pri stolovaní 
 požiadať rodičov o spoluprácu pri upevňovaní návykov sebaobsluhy 
 spolupracovať s rodičmi, špecialistom pri odstraňovaní grafomotorickej poruchy 

a uplatňovať individuálny prístup 
 
Kognitívna oblasť 
 

Všetky témy ŠkVP podané zážitkovým učením boli deťmi aktívne prijaté. Dokazujú to 
výtvarné práce, ktoré nesú známky originality a sú bohato spracované. Deti majú kladný 
postoj k svojmu domovu, orientujú sa v blízkosti MŠ a svojho bydliska, poznajú a vedia 
pomenovať dominanty obce, vážia si členov svojej rodiny a s obdivom o nich rozprávajú. 
Námetové hry Na lekára, Na laborantov, DVD Bol raz jeden život a EA pomohli deťom 
spoznať funkciu životne dôležitých orgánov ľudského teľa a zaujať pozitívny postoj 
k svojmu zdraviu. Zásady ochrany zdravia dodržiavajú samostatne i s pomocou učiteľky. 
Na teoretickej rovine zvládajú postup pri záchrane ľudského života, v krízových situáciách 
vedia privolať pomoc, ošetriť drobné poranenia. Nebezpečné predmety (zápalky, ostré 
predmety, lieky, jedovaté rastliny, elektrospotrebiče, čistiace prostriedky) správne rozlišujú 
a uvedomujú si nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života pri manipulácii s nimi. Poznajú 
aj škodlivosť sladkostí. Takmer všetci vedia zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel 



cestnej premávky a prakticky ich uplatniť, poznajú základné dopravné značky. Hodnotia 
význam práce, výtvarne zobrazujú i napodobňujú prácu rodičov v edukačných aktivitách 
i v námetových hrách. Farby, počtové úkony zvládajú na veku primeranej až 
nadpriemernej úrovni. Rozlišujú plošné aj priestorové tvary, tvorivo ich používajú v hrách. 
Rozumejú príbehom a reprodukujú ich obsah s vyjadrením hlavnej myšlienky a vyvodením 
aplikácie do reálneho života. Literárne chvíľky pred spaním sme vhodne využili na rozvoj 
sociálno-emocionálnej oblasti prostredníctvom kníh. Radi skúmajú, objavujú prírodu, živú 
i neživú, pozorujú. Zážitkové učenie umožňuje deťom získať trvalejšie poznatky. 
Svoj pozitívny vzťah k prírode vyjadrujú verbálne a výtvarne. Nové poznatky o prírode 
a o vesmíre radi získavajú s encyklopédií a DVD prinesených z domu. Rôznorodosť 
predmetov skúmajú získavaním odtlačkov z ich povrchov. Správne sa orientujú v časových 
vzťahoch, poznajú svoju vlasť, mesto, hlavné mesto, niektoré miestne a štátne symboly, 
prežívajú regionálne prvky a ľudové tradície vo sviatkoch. 
Niektoré deti poznajú všetky písmená a tri deti dokážu čítať. Všetky deti okrem jedného si 
vedia napísať svoje meno. Číslice poznajú takmer všetky. 
Deti získali kompetencie predprimárneho vzdelávania. 
 
Negatíva: 
- problémy pri určovaní spojitostí medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou 
- niektoré deti nevedia použiť knihu ako zdroj informácií a zábavy, nesiahnu po nej ani pri 
hrách a aktivitách 
- pri pobyte vonku často dochádza k ničeniu prírody (bezdôvodné odtrhávanie kvetov 
a zahadzovanie, olamovanie vetvičiek stromov, trhanie nezrelého ovocia) 
- chlapci z tejto vekovej skupiny si neuvedomujú následky svojho šantivého správania pri 
hrách vonku aj pri hrách v triede 
- deti nedokážu súvisle reprodukovať myšlienku, príbeh, rozprávku 
- nevedia rozvíjať vety, príbeh 
- naďalej pretrvávajú logopedické poruchy aj keď deti navštevovali logopéda 
 
Odporúčania 

 podľa podmienok uskutočňovať viac aktivít v prírode a spätnou väzbou zisťovať 
úroveň poznatkov 

 nájsť si svoj objekt pozorovania, skúmania počas celého roka (strom, kvet) a starať 
sa oň, zaznamenávať zmeny 

 častým opakovaním a uplatňovaním poznatkov v bežnom živote upevniť ich 
trvácnosť 

 podnietiť u detí záujem o knihy a literatúru, rozvíjať súvislé vyjadrovanie 
 viesť deti k sebaevalvácii a evalvácii po každej činnosti (aj po jedle) s vyvodením 

dôsledkov správania (odmena, trest) 
 
Sociálno-emocionálna oblasť 
 

Hry a hrové činnosti sa vo všetkých triedach nesú v znamení týždenných tém 
a v pripravených hrových centrách. Pravidlá rešpektuje väčšina detí, vedia sa dohodnúť, 
prejavujú radosť, tvorivosť, sú primerane kritické pri sebaevalvácii. Radi sa hrajú na 
divadlo, na lekára, na zvieratká, na obchod, na domácnosť, reštauráciu.. Dramatizujú, 
napodobňujú, rozvíjajú a dokončia hru takmer vždy. Vedia obhájiť vlastné stanovisko, 
uplatňujú návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel. Úroveň komunikácie, 
výslovnosti a aktívnej slovnej zásoby je veku primeraná. Všetci radi pomáhajú a podelia sa 
s hračkami aj s napr. ovocím a so sladkosťami. Vedia pravdivo ohodnotiť správanie iných, 



rozlíšia pozitívne a negatívne vlastnosti iných, pomenujú, označia vhodným prívlastkom. 
Väčšina detí prejavuje ochranárske postoje k prírode, vie verbálne aj výtvarne vyjadriť svoj 
vzťah k nej. Intonácia a rytmizácia je na vyššej úrovni ako v 1. polroku. Orffov 
inštrumentár vedia využiť aj v spontánnych hrách, piesne a počúvanú hudbu stvárňujú 
pohybom. Pokrok zaznamenávame aj vo výtvarnej tvorivosti všetkých detí, vo využívaní 
rôznych, aj kombinovaných techník. Počúvajú rozprávkové príbehy, poéziu, obľubujú 
divadlo, ľahko si zapamätajú riekanky, hádanky, vyčítanky, vedia svoje pocity a dojmy 
výtvarne, dramaticky, hudobnodramaticky vyjadriť. Svoje schopnosti v tvorivom 
vyjadrovaní prezentujú na verejnosti pri rozličných oslavách v MŠ a v meste. Väčšina 
najstarších detí číta aj píše obrázkový list. 
 
Negatíva:  
- niektoré deti sa nevhodne včleňujú do skupiny hrajúcich sa detí tak, že na seba 
upozorňujú zosmiešňovaním iných a vtipkovaním, provokovaním 
- bez dovolenia si zoberú hračky z ich hry a problém nechcú riešiť 
- tie isté deti nereagujú na prvý pokyn k odkladaniu hračiek a pokazia hotové výtvory iným 
deťom 
- asi tretina detí sa pozdraví a dá prednosť vo dverách až na upozornenie iných 
- nečakajú na poradie pri rozhovore, skáču si do rečí 
 
Odporúčania 

 dbať na dodržiavanie a akceptovanie pravidiel správania sa pri jednotlivých 
činnostiach a tak predchádzať vzniku konfliktov 

 preventívne pôsobiť proti osvojeniu si negatívnych vzorcov správania pohovorom 
s rodičmi, odbornými prednáškami a praktickými radami, či nácvikom riešenia 
konfliktov 

 zážitkovým učením a environmentálnymi hrami naučiť deti vnímať, ako sú rastliny 
a živočích zraniteľné, upozorniť na necitlivé správanie človeka k prírode 

 
POSLANIE: 
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 
a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie 
do skupiny a kolektívu. 
Cieľom inštitucionálnej predškolskej výchovy je: 
- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi 
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie 
- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou 
- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 
- posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 
k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre 
- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám 
- pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, 
rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 
a cirkvami a náboženskými spoločenstvami 
- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie 
- naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť 
- naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie 
- naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty 



PERCEPTUÁLNO-MOTORICKÝ ROZVOJ 
 
Hrubá motorická chôdza, beh, skok, hod, lezenie bolo u detí na dobrej úrovni. Úroveň jemnej 
motoriky, uchopenie ceruzky, štetca, lopty, navliekanie, zatváranie, otváranie, bolo na 
primeranej úrovni. 
 
NEGATÍVA: Nie všetky deti si dokázali zaviazať topánky. 
 
Pohybové a relaxačné cvičenia.     
 
Deti boli obratné, pohotové, pohybovo zdatné, ich pohyby boli koordinované. Mali radi 
cvičenie a pohyb. Veľkým prínosom je to, že naša MŠ má k dispozícii priestrannú telocvičňu, 
ktorá poskytovala dostatok priestoru a podnetov pre pohyb detí a tiež priestranný šk. dvor. 
Využívali rôzne stratégie – zdravotné cviky, cvičenie na hudbu, aerobikové cvičenie, HPH, 
PH, cvičenie s náčiním a náradím, pohybové aktivity, cvičenie s riekankami, precvičovanie 
základných lokomočných pohybov, orientáciu v priestore, improvizácie.  
Snažíli sme sa promptne reagovať na momentálne danosti a fyzický a psychický stav detí 
a tým vytvoriť priaznivú atmosféru pre cvičenie a pohyb. 
 
REZERVY:  
Je potrebné viac dbať a neustále opakovať názvoslovie pri cvičení, dodržiavanie postojov 
a polôh, správne držanie tela a správne našľapovanie. 
Uplatňovať individuálny prístup u detí s nižšou pohybovou zdatnosťou, ktorá je spôsobená 
buď fyzickým stavom dieťaťa, alebo tým, že dieťa bolo do MŠ zaradené v neskoršom období, 
prípadne častou absenciou. 
 
ESTETICKO-UMELECKÝ ROZVOJ 
Prostredie tried motivovalo deti k experimentovaniu, predstavám, rozprávaniu. 
Umelecký záujem prejavovali k hudbe, k hudobným pohybovým aktivitám, detskej kresbe, 
maľbe. 
Kvalitné výsledky dosahovali v umeleckej oblasti, najmä vo výtvarnej. Deti veľmi radi 
pracovali s farbami, rôznym výtvarným materiálom, s rôznymi výt. technikami, čím sa 
uplatňovala tvorivosť detí. 
 
REZERVY:  
Bude  potrebné deti viac podnecovať k hodnoteniu seba, ale aj iných, k tomu, aby si vedeli 
uvedomiť aj nedostatky a vzájomne sa vedeli porovnať. 
Neustále podporovať osvojovanie kompetencií u všetkých detí, so zreteľom na vek. 
Uplatňovať individuálny prístup najmä u detí s odloženou školskou dochádzkou 
a vývinovými poruchami, prípadne u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
Brať zreteľ aj na rozvojové možnosti dieťaťa a poskytnúť dieťaťu dostatočný priestor na 
sebarealizáciu. Problém vidíme aj v nedostatočnej sústredenosti detí na činnosť. 
 
NEGATÍVNE ZISTENIA: 
 Niektoré deti sa dokázali len veľmi ťažko skoncentrovať, bolo ťažké vyvolať záujem 
o činnosť, ich pozornosť bola veľmi krátkodobá. 
 
Emocionálne prejavy: 
- citlivú závislosť – čas od času hľadali oporu u dospelého 
 



HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ  
 
Z pohľadu riaditeľky ju hodnotím ako najnáročnejšiu formu kontrolnej činnosti.  
Cieľom hospitačnej činnosti bolo analyzovanie práce učiteliek, ale zároveň poskytnutie 
odbornej pomoci v oblasti pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Hospitačnú činnosť som mala vopred naplánovanú, systematickú a premyslenú. Zamerala 
som pozornosť 
- na kľúčové stránky výchovno-vzdelávacej činnosti učenia učiteliek 
- na kľúčové stránky výchovno-vzdelávacej činnosti z hľadiska učenia detí 
 
Ako hodnotím hospitácie?  
Výchovno-vzdelávacie výsledky boli na vysokej úrovni v 3. triede. Deti úspešne zvládli testy 
zrelosti. 
Vynikajúce výsledky v umeleckej oblasti výtvarnej, hudobnej, telesnej – deti boli výborne 
pripravené na vstup do ZŠ. 
Kladne hodnotím výsledky práce detí v 1., 2. triede MŠ. 
 
Kde sme? 
Materská škola pre školský rok 2012/2013 je dva a pol triedna. Dopoludnia sú v prevádzke 3 
tr. a popoludní 2 tr. Prácu s deťmi zabezpečuje 5 pedagogických zamestnancov. 
- 4 učiteľky majú ukončené stredné odborné pedagogické vzdelanie 
- 1 učiteľka má vysokoškolské vzdelanie 
Všetky učiteľky sú kvalifikačne spôsobilé vykonávať svoju prácu. 
 
Plánovaný zámer a cieľ MŠ 
Cieľom MŠ je poskytnúť deťom pokojné rodinné prostredie, v ktorom zohráva hlavnú rolu 
hra, radosť, pohoda. Moderné spôsoby práce, vzdelanie detí s prihliadaním na individualitu 
prístupu k deťom, pripraviť sa na ľahký vstup do ZŠ. 
- prioritne sa v hospitačnej činnosti zameriam na individualitu prístupu k deťom, 
diagnostikovanie detí 
- využitie moderných foriem výučby 
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 
- digitálnej zručnosti 
- celkové usporiadanie denného režimu 
- práca skupinová, frontálna, rozvíjanie kompetencií  
Hospitačnou činnosťou chcem zistiť skutočný stav a úroveň výchovno-vzdelávacej práce. 

 
Kontrolno-hospitačná činnosť 
 
Bola zameraná na nedostatky v plánovaní na správnu formuláciu cieľov v plánovaní 
smerovaných k deťom na variabilnosť, tvorivosť, didaktické aktivity v oblasti edukačného 
procesu. 
 
NEGATÍVNE ZISTENIA: Väčšiu pozornosť venovať aktivitám, variabilnosti, tvorivosti. 



 
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je škola na primeranej úrovni. Staršia technika 
je kombinovaná a využívaná s novou, učebné pomôcky sa účelne využívajú pri práci s deťmi. 
 
PRACOVNO – PRÁVNA OBLASŤ: 
Všetci zamestnanci dodržiavali školský , pracovný, prevádzkový poriadok, predpisy BOZP, 
CO. Aktívne využívali pracovný čas, efektívne riešili sporné a konfliktné situácie. 
 
 Zabezpečená bola ochrana detí pred soc. patologickými javmi v zmysle dohovoru 

o právach dieťaťa v Z. z. p. č. 104/1991 Zb. pod č. 50/2003 Z. z. 
 
 
 Prevencia proti šíreniu drog 

 
 
 Uplatňovanie Zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov škol. priestoroch 

 
 
 Venovali sme pozornosť deťom z nevýhodného prostredia 

 
 
 V zmysle plnenia vlády SR č. 207/2002 prijatého akčného plánu 

 
 
 Pozornosť bola zameraná na prvky civilnej ochrany a výchova zdravia detí. 

 
 
Návrhy na zlepšenie vých. vzdelávacej práce 
 
Zrealizovať  ozdravovací program pre rodičov, detí formou cvičenia – aktivitou Týždeň cesty 
k zdraviu – ( týždeň otvorených dverí pre rodičov )  
2 x do týždňa – cvičenie rodičia s deťmi v areáli MŠ 
 
Realizovať intervenčný program pre deti            –    rozvíjať prosoc. správanie 

– rozvíjať priateľstvá 
– vzájomnú akceptáciu, rešpekt 
– vnútornú koncentráciu dieťaťa 

 
Realizovať – rannú komunitu – vyjadrovanie emócií, pocitov  
 
 
 
Vyhodnotenie úloh v oblasti zvyšovania odbornej pripravenosti a právneho 
vedomia zamestnancov PPŠ 
 
V rámci zvyšovania si kvalifikácie a odbornej pripravenosti sa pedagogickí zamestnanci 
vzdelávajú priebežne počas celého roka, na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania. 
Pre vzdelávanie využívajú rôzne možnosti a spôsoby zvyšovania kvalifikácie a odbornej 
pripravenosti, právneho vedomia – projekty Metodicko pedagogického centra OMEP – u, 



rôzne semináre, vzdelávanie uskutočňované Inšpekčným centrom, samovzdelávanie – 
štúdium odbornej literatúry, internetové štúdium, odovzdávanie poznatkov iným kolegyniam.  
Právne vedomie zamestnancov sa zvyšuje prostredníctvom porád, na ktorých sú oboznámení 
s právnymi predpismi a aktuálnymi témami. 
Systematické vzdelávanie učiteliek bolo zamerané na účasť rôznych seminárov a kurzov 
týkajúcich sa výchovy a vzdelávania. 
Získané poznatky sme aplikovali pri práci s deťmi. Udržovali a zvyšovali sme odborné 
kompetencie učiteliek. Učiteľky boli motivované na sebavzdelávanie, umožnené mali ďalšie 
vzdelávanie za rovnakých podmienok. Spolupracovali sme s inštitúciami ďalšieho 
vzdelávania.  
Každý pedagogický zamestnanec má rovnaké podmienky na zdokonaľovanie a vzdelávanie 
sa. 
 
Kultúrne podujatia organizované pre rodičov detí a rod. príslušníkov 
v materskej škole. 
 
September – Týždeň zdravia - v spolupráci s rodičmi podporovať „ Zdravý životný štýl “                
                          a chrániť zdravie 
1. deň Športové súťaže – Adamko cvičí 
2. deň Prvá pomoc        – praktická ukážka lekára spolu s deťmi 
3. deň Zdravá výživa    – ochutnávka ovocia, zeleniny 
                – výstava ovocia, zeleniny  
     – zhotovovanie ovocných tanierov, pochúťok deťmi - konzumácia  
4. deň Poznávanie liečivých rastlín, ochutnávka čajov. 
5. deň Vyhodnotenie Týždňa zdravia a ocenenie detí diplomami 
 
Október  – Úcta k starším – kultúrny program spojený s posedením so starými rodičmi  
                          ( pohostenie pripravili prevádzkový zamestnanci MŠ ) 
  – Tvorivé dielne – rôzne výt. prac. techniky 
  – výstava ovocia, zeleniny 
  – vystúpenie v Msks 
 
December  – Mikulášska besiedka s Mikulášom, balíčkami a kult. programom pre deti i  
                          rodičov  – burza vianočných výrobkov  
 
Január – Beseda s uč. zo ZŠ Robotnícka, Pribinova, Cirkevná škola – rodičia detí mali  
                           možnosť diskutovať s učiteľkami a vybrať si správnu ZŠ pre svoje dieťa  
 
Február   – Karneval – spoločné podujatie rodičov a detí – deti v maskách              
      súťažili, zabávali sa pri dobrej hudbe. Občerstvenie pripravila p. kuchárka 
      s prevádzkovými zamestnancami.  
      Pripravené výt. práce detí si rodičia zakúpili v dražbe 
 
Marec  – spoločné podujatie rodičov a detí – Vítanie Jari – pripomenuli si ľudové 
      tradície, zvyky, obyčaje – rodičia spolu s deťmi v pracovných dielňach 
      zostrojovali rôzne práce výt. pracovné 
 



Máj   – Deň matiek – privítali deti svoje mamičky v MŠ a pozdravili ich v sláv. 
      programe a s darčekmi 
 
Jún       –  MDD – Detská olympiáda 
          – Športové podujatie v areáli MŠ – spojené so zdravou výživou – rodičia 
                 s deťmi si  opekali, súťažili a prispeli dobrou zábavou 

    – Rozlúčka predškolákov s MŠ, odovzdanie kníh – pasovanie za prvákov – 
      zmrzlinová party 

  – Osvedčenie pre prvákov 
  – MDD na štadióne – indiánska osada 
Z môjho pohľadu a v prospech celého zariadenia má dobrá spolupráca s rodičmi nesmierny 
význam v zabezpečovaní materiálneho vybavenia, ale aj vo vzájomných medziľudských 
vzťahoch založených na dôvere a úcte.  
Kladne hodnotím, že rodičia našej MŠ sa aktívne zapájajú do aktivít, ktoré poriada MŠ. 
Kultúrne podujatia pre mesto: 
Úcta k starším , Deň matiek, MDD na štadióne – Dedinský dvor, Indiánska osada 
Výt. práce na výstavu pre verejnosť:  
„Boj proti drogám“ 
„Deň zeme“ 
„Naše Slovensko“ 
 
Úspechy materskej školy 
Pod vedením riaditeľky školy L. Bajaníkovej a uč. I. Homolovej škola získala mnohé úspechy 
vo výtvarných súťažiach. Diplomy, galéria výtvarných detských prác lemuje chodby MŠ a je 
sprístupnená pre verejnosť. 
V r. 2011 – 2012 1 dieťa získalo ocenenie vo výtvarnej celoslovenskej súťaži  
s medzinárodnou účasťou „ SVET OKOLO NÁS “ čo naša škola vníma ako veľký úspech. 
Ďalšie ocenenie sme získali vo výtvarnej súťaži, ktoré poriadalo Arborétum Mlyňany. 
 
Úloha a ciele do ďalšieho obdobia 
 
 Udržať úroveň MŠ 
 Získať finančné prostriedky – vypracovaním projektov 
 Enviro – projekt – ozdravenie život. prostredia 
 Pripraviť burzu vianočných ozdôb 
 Dražbu výtvarných prác detí 
 Prenájom priestorov v MŠ 
 Zapájať sa do výtvarných súťaží 
 Rozširovať detskú galériu – výt. prác na chodbách MŠ 
 

Plán rozvoja MŠ 
  
 Zakúpiť stoly, stoličky pre 2 triedy 
 Vymeniť obruby na pieskovisku 
 Vymeniť ventily na hyg. zariadeniach 
 Natrieť farbou preliezky, záhr. ohradu 
 Namaľovať znečistené priestory 
 Ozdraviť zeleň v areáli MŠ 
 Zakúpiť dve striešky nad schody 



 Výmena okien na poschodí v 2 triedach 
 Žalúzie v triedach MŠ 

 
Skvalitnenie vých. vyuč. procesu 
1. Zabezpečili sme výchovu a vzdelávanie detí. 
 
2. Prehĺbili sme spoluprácu s CPPPaP, logopedičkou Mgr. Dudášovou. 
 
3. Zabezpečili sme výchovu a vzdelanie detí s nadaním a talentom, formou záujmových   
    činností - Bajaníková, Homolová.  
    Anglický jazyk 2 krát týždenne vyučovala Mgr. Tužinská z Centra voľného času. 
 
4. Zvyšovali sme odbornosť pedag. zamestnancov a ich motiváciu k práci s deťmi zo soc.   
    znevýhodneného prostredia.  
 
 
 
Vypracovala riad. MŠ – Štúrova  
 


