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Školská jedáleň 

Vedúca školskej jedálne         Jozefína Kurbelová   zastupujúca od 2.9.2013- 10.1. 2014 

 Mária Martečíková    nástup od 05.01.2014 

Hlavná kuchárka                     Marta Láderová      
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Triedy :        vekové zloženie      zapísaných detí 

1.trieda:     3-4 ročné     20 

2. trieda:    4-5 ročné   24 

3. trieda:     5-6 ročné     25  

4.trieda:      5-6 ročné              25 

5. trieda:     3-4 ročné   20 

 

 

 



 

2. ANALÝZA VÝSLEDKOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 
2012/2013 

 
 

Kognitívna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

 V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradé rozvíjanie komunikačných schopností 

dieťaťa, zdokonaľovanie jazykového prejavu a osvojenie základov spisovnej slovenčiny. 

Prostredníctvom pripravených edukačných aktivít sme stimulovali spontánny rečový prejav 

detí. Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná podnetnosťou prostredia v triedach, rekvizitami, 

učebnými pomôckami, knihami, encyklopédiami, maľovaným čítaním, čo podporovalo aj 

predčitateľskú gramotnosť. Komunikačné schopnosti sú primerané veku 

dieťaťa.  Pretrvávajúcim negatívom bolo neakceptovanie logopedickej starostlivosti pre dieťa 

zo strany niektorých rodičov, čo viedlo u niekoľkých detí k zlej výslovnosti hlások 

a hláskových skupín. Pri sprostredkovaní poznatkov a v praktických 

činnostiach  sme  postupovali od jednoduchého k zložitému. Zadané úlohy deti zvládali  

primerane veku,  ale  ich plnenie si vyžadovalo aj pomoc a individuálny prístup učiteľky. Deti 

formou hier hľadali a objavovali súvislosti pri riešení problémov a objavovali funkčnosť vecí. 

V hrových činnostiach aplikovali získané poznatky a skúsenosti, čím boli zámerne rozvíjané 

poznávacie a učebné kompetencie. Využitím aktivizujúcich metód sme sa snažili aktivizovať 

pozornosť (na dlhší čas), pamäť (s krátkodobej na dlhodobú) a logické myslenie. 

Manipuláciou s predmetmi v edukačných aktivitách a spoločenských hrách si deti osvojovali 

matematické myslenie o veľkosti, tvare a množstve. Staršie deti dokázali počítať do desať 

a niektoré počítali aj cez desiatku. Logické myslenie si deti rozvíjali formou hlavolamov, 

problémovými úlohami v pracovných zošitoch. V edukačnom procese  sme využívali 

dostupné  digitálne technológie (počítač, Bee-Boot- elektronická hračka), čím si deti 

rozvíjali  pri manipulácii digitálnu gramotnosť. U detí sme rozvíjali zmyslové poznanie pri 

oboznamovaní sa so živou a neživou prírodou. Vzdelávaciu a výchovnú činnosť sme zamerali 

s dôrazom na ochranársky postoj k životnému prostrediu, hlavne na zdravé potraviny, čistú 

vodu  a prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Všetky 

činnosti a aktivity boli ukončované otvorenými otázkami tak,  aby deti získavali hodnotiace 

a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom i k vlastnej činnosti 

dieťaťa.  Osvojovali si základy bezpečnostnej premávky. Osobnou skúsenosťou a používaním 

ochranných prvkov si uvedomovali pravidlo cestnej premávky vidieť a byť videný čo si mali  

možnosť  precvičovať na  dopravnom ihrisku v areáli materskej školy. Rozsah uvedených 

poznatkov zvládli deti primerane veku a rozvojovej úrovne detí, 5 – 6 ročné deti sú pripravené 

na vstup do základnej školy. 

Nedostatky: 

 nerešpektovanie osobnosti hovoriaceho 

 nedostatočná slovná zásoba , chyby vo výslovnosti  

 krátkodobá pozornosť detí 

 prevláda málo obsažné vyjadrovanie pri opise a reprodukci 

Odporúčania: 

 využívať zážitkové učenie, interaktívne metódy práce  

 do edukačnej činnosti naďalej integrovať prierezové témy na osobnostný a sociálny  

rozvoj, dopravnú výchovu, mediálnu výchovu, ochranu života a zdravia detí                       

predčitateľskú gramotnosť. 

 zadávať úlohy ktoré vyžadujú tvorivé riešenia  

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie detí  

 zaraďovať logopedickú starostlivosť na odstraňovanie chybnej výslovnosti 

 



 

Sociálno – emocionálna oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

V edukačných aktivitách sa deti učili spontánne aj zámerne, prežívali zážitky úspechu ale aj 

neúspechu pri plnení rôznych úloh.  Osobnostné a sociálne kompetencie si deti rozvíjali 

prácou v skupinách, pričom boli vedené ku vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu 

ohľaduplnosti k svojmu okoliu a prostrediu, zotrvanie v činnostiach ako aj k ich dokončeniu. 

Integrovaním prvkov prosociálnej výchovy a dodržiavaním práv v edukačných činnostiach 

a hrách viedlo k akceptácii multikultúrnych rozdielov a rozvíjaniu schopnosti uvedomovať si 

dôsledky vlastného správania. U mladších detí dochádzalo k postupnému osvojeniu 

sebareflexie, po vzniknutom konflikte sa na výzvu učiteľky vedeli ospravedlniť, poďakovať 

a požiadať o pomoc. Základy empatie si mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných 

formách dňa medzi sebou, ale aj na vychádzkach k osobám chorým, zdravotne postihnutým 

a starým ľuďom. (vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším). Využívali sa metódy ranného 

kruhu, diskusie, tvorby pravidiel. Deti sa v hrách dokázali zdravo prejaviť a presadiť, 

odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti. V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním 

sa ponechávala voľnosť kreativite detí, nápaditosti, boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti, 

zodpovednosti a samostatnému prejavu. Tvorivo využívali rôzne výtvarne techniky 

a vytvárali kompozičné celky. Výsledky ich tvorby boli originálne -   1.miesto Matej Ľachký 

vo výtvarnej súťaži spoločnosti Porfix a.s., ďalšie ocenené Vanesa Vrtalová a Simona 

Vrtalová . Na svoje sebavyjadrenie mali deti možnosť aj po hudobnej stránke.  Pri speve 

piesní sme u detí dbali na správne dýchanie, dodržiavanie primeraného 

tempa  a rytmu.  Zapamätali si piesne s rôznou tematikou, ktorú dokázali prezentovať pred 

skupinou detí,  rodičov ako aj pred verejnosťou  (mesiac úcty k starším, deň matiek, 

Kanianske dni a pod.).   Hudba bola pre deti zdrojom kladného citového zážitku a radosti. 

Pohyb na hudbu vyvolával v nich pocit uvoľnenia a celkové oživenia. Spoznávali niektoré 

hudobné nástroje a mali  možnosť vlastnej reprodukcie pri doprovode detských piesní. Kladný 

vzťah ku knihe sme u deti posilňovali návštevou knižnice, pravidelným čítaním príbehov pred 

odpoludňajším odpočinkom. Vo vytvorených čitateľských kútikoch  v triedach, si deti 

listovali v rôznych knihách, detských časopisoch a čítali si obrázkové príbehy známych 

rozprávok a básni. Nácvikom básní a dramatizácie rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia 

v rámci materskej školy. Zúčastňovali sme sa divadelných predstavení , kde deti mali 

možnosť vidieť profesionálnych hercov a upevňovať si zásady slušného správania sa na 

verejných podujatiach. Výkonové štandardy/ špecifické cieľa so sociálno – emocionálnej 

oblasti  deti dosahovali v rámci aktuálnej rozvojovej úrovne  a  primerane veku dieťaťa. 

Nedostatky: 

 vyskytujú sa neprimerané prejavy detí spojené s motorickým nepokojom a napätím 

 vzájomné ubližovanie a žalovanie   
 absencia spolupráce  v skupinových hrách 

 Odporúčania: 

 na zníženie agresivity zmerať pozornosť na problém s prijímaním názorovej  

odlišnosti a prijateľným spôsobom obhajovať vlastné názory  

 podnecovať u detí potrebu k vzájomnej pomoci a podpore v rozličných situáciách  

 hodnotiť detí aj z hľadiska cieľa činnosti t.j poskytovať deťom objektívne  informácie 

o ich schopnostiach a spôsobilostiach  

 

Perceptuálno –motorická oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa 

Spontánne a riadené pohybové činnosti boli súčasťou rôznych organizačných foriem počas 

celého dňa. Deti boli podporované rôznorodými pohybovými aktivitami a praktickými 

činnosťami. Boli vedené k spolupráci  a dodržiavaniu vopred dohodnutých pravidiel.  Deti 

reagovali na telovýchovnú terminológiu, s ktorou počas roka prichádzali do styku pri 



pohybových a relaxačných cvičeniach. Dbali sme na správne hygienické požiadavky pri 

cvičení (vyvetraná miestnosť, uvoľnený odev a pod.), k čomu boli vedené deti od najmladších 

až po predškolákov. Každodenné zaraďovanie jednoduchých zdravotných cvikov, niekedy 

i špeciálnych pohybových aktivít, viedlo k vytvoreniu si kladného postoja 

k pohybu.  Ovládajú základné lokomočné pohyby. Vedia realizovať a meniť rôzne polohy 

a postoje. Správne používali a manipulovali s náčiním a dokázali sa bez väčších  ťažkostí 

pohybovať po náradí. S menšími nedostatkami boli vedené k zvládaniu pravo – ľavej 

orientácie v priestore, ako aj k vlastnej osobe.  Rozvoj psychomotorických kompetencií sa 

prejavoval u detí túžbou a ochotou pohybovať sa rozmanitými spôsobmi počas celého dňa, 

v rôznom teréne, prekonávaním terénnych nerovností, realizovaním sezónnych činností pri 

pobyte vonku, pohybových hier, rôznych športových a súťaživých činností, ale aj chôdzou vo 

viazanom útvare na vychádzkach. V hudobno – pohybových hrách dodržiavali pravidlá, 

spolupracovali a rešpektovali sa navzájom. Rytmizovali s pomocou učiteľky a neskôr aj 

samostatne hrou na telo v rôznych postojoch. Uplatňovali rôzne tanečné prvky, ktoré boli 

zaraďované do prípravy kultúrnych programov. Súčasťou všetkých organizačných foriem 

bolo podporovanie sebaobslužných činností. Deti sú samostatné pri obliekaní, s menšou 

pomocou u mladších detí. Návyky a zručnosti súvisiace s hygienou, sebaobsluhou, 

stolovaním, udržiavaním poriadku a čistoty majú deti primerane veku osvojené. Pri ich 

realizácii si vzájomne dokázali pomáhať a spolupracovať. Rozvoj jemnej motoriky 

a vizuomotoriky deti rozvíjali strihaním, skladaním, lepením, modelovaní, konštruovaním 

a činnosťami súvisiacimi s ľudskou prácou. S týmito činnosťami úzko súviselo dodržiavanie 

bezpečnosti, k čomu boli deti vždy upozorňované a vedené. V konštruktívnych činnostiach 

boli vedené k vyjadrovaniu priestorovej predstavivosti, sústredenosti a spolupráci. Boli 

nabádané k dokončeniu úloh v primeranej kvalite a čase. Rozvíjala sa u nich technická 

tvorivosť a zručnosť.  Pri grafomotorických cvičeniach boli u detí  upevňované správne 

návyky držania grafického materiálu a správneho sklonu papiera pri kreslení na stole. Cvikmi 

na odľahčenie ruky pri grafomotorických cvikoch, boli dôsledne vykonávané, aby deti 

nevyvíjali  neprimeraný tlak na grafickú stopu. Tak sme u detí dosahovali cielené rozvíjanie 

grafomotorických zručností, ako príprava na elementárne písanie v základnej škole. Deti boli 

počas dochádzky do materskej školy usmerňované k správnemu držaniu tela sedenia pri 

stoloch ako aj pri osobných  počítačoch. Pri rozvíjaní psychomotorických kompetencií sme 

využívali metódu nabádania motiváciou,   povzbudením a pochvalou. 

 

Nedostatky: 

 vyskytuje s a nesprávne držanie grafického materiálu – nesprávny úchop, neprimeraný 

tlak 

 

Odporúčania: 

 rozvíjať koordinácie pohybu detí v prírodnom teréne  

 zvýšenú pozornosť venovať správnemu držaniu tela a využívať pohybové,  

              relaxačné cvičenia na celkový rozvoj detí   

 v rôznych formách využívať činnosti na uvoľňovanie rúk a zápästia  

 využívať viac náradia a náčinia pri cvičení 

 

Hodnotenie rozvoja kompetencií podľa oblastí rozvoja so zameraním na rok pred  

povinnou školskou dochádzkou  

Deti na základe školského vzdelávacieho programu  úspešne absolvovali predprimárne 

vzdelávanie a 41 detí získalo  Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Deti 

boli na školu pripravované  primerane ich veku a schopnostiam. Osvedčenie nedostali 4  detí 

z dôvodu odloženia školskej dochádzky, ktorú dostali  na základe odporúčania CPPP a P a 



rozhodnutia rodiča.  

 

 

2.1 ANALÝZA PLNENIA KONCEPČNÝCH ZÁMEROV ŠKOLY 

1. Podporovať u deti rozvoj počítačovej gramotnosti so zámerom rozvoja  

pozornosti, pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti 

2. Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor 

a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa 

k životnému prostrediu 

3. Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a 

sebarealizáciu talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o 

tieto aktivity 

4. Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. 

5. Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných 

princípov práv dieťaťa. 

6. Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

 

 

 Podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja 

pozornosti, pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti . 

 

Cieľom našej práce bolo rodiacu sa digitálnu gramotnosť detí integrovať  čo najlepšie  do 

každodennej práce so zameraním na využívanie digitálnych technológii v materskej škole. 

V edukačnej činnosti sme zaraďovali prácu s počítačom ,  robotickej hračky Bee-Botom, 

hovoriacimi štipcami, deti riešili interaktívna úlohy v detských edukačných programoch. 

Zvolené digitálne technológie pomáhali deťom spoznávať , objavovať a pôsobiť  na svoje 

okolie. Výučbové softvéry nám významným spôsobom pomáhali plniť výchovno-vzdelávacie 

ciele nielen v kognitívnej oblasti , ale aj v sociálno-emocionálne  - spoločné riešenie 

problémových úloh. 

 

 Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor 

a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa 

k životnému prostrediu.  

             

Počas celého školského roka sme u detí formovali humánny vzťah k prírode, viedli sme ich 

k ochrane zdravia. Formou  turistických a  každodenných vychádzok, ktoré  boli zamerané na  

priame pozorovanie prírody, so zapojením všetkých zmyslov  sme u detí rozvíjali 

environmentálne cítenie. V rámci plánovaných výletov  sme navštívili jazdecký klub Mitani 

Kocúrany, ZOO Bojnice s cieľom oboznámiť sa so starostlivosťou o zvieratá.  Súčasťou 

nášho školského vzdelávacieho programu je  rozvíjajúci program „ Dieťa, príroda , zdravie“,  

v ktorom sú rozpracované učebné osnovy,  ktoré učiteľky využívajú pri plánovaní 

edukačných činnosti. 

 
 

 Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a 

sebarealizáciu talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o 

tieto aktivity . 

 

Prostredníctvom činností, ktoré prinášajú deťom možnosť prežívať radosť a uspokojenie z 

činnosti, ktorá ich baví rozvíjame u detí ich talent. Krúžkovou činnosťou  v spolupráci ZUŠ  



umožňujeme deťom rozvíjať svoj talent v pohybových činnostiach. Deti mali možnosť 

preukázať svoje tanečné , recitátorské a herecké schopnosti   v programoch   v Mesiaci úcty 

k starším,    ku Dňu matiek  a v Rozlúčke predškolákov.  

So svojimi výtvarnými prácami sa majú možnosť deti prezentovať nielen na výstavách 

umiestnených v jednotlivých  šatniach detí , ale aj na výstave výtvarných  prác v Kultúrnom 

stredisku v Kanianke, kde sa má možnosť prezrieť a oboznámiť sa s prácami detí aj široká 

verejnosť.  Tvorivosť deti   podporujeme aj v spolupráci so stretnutiami s rodičmi pri 

realizáciu tvorivých dielni, kde spolu rodičia a deti vyrábajú kreatívne výrobky.  

So svojimi výtvarnými prácami sa talentované deti zúčastnili výtvarnej súťaže spoločnosťou 

Porfix a.s.Zemianské Kostoľany, kde  sme sa umiestnili v jednotlivcoch na 1. mieste. 
 

 Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. 

 

Jedným z cieľom našej materskej školy je na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím 

jazykom . Škola má vypracovaný rozvíjajúci program na oboznamovanie sa s anglickým 

jazykom  „ Kids academy“ , ktorého obsahové celky  sú v súlade s obsahovými celkami 

učebných osnov pre deti od 5-rokov  v školskom vzdelávacom programe. Uvedený program  

realizovali učiteľky Mária Helbichová a Dominika Píšová.  Výučba anglického jazyka 

prebiehala v dvoch triedach u 5-7 ročných detí 2 x týždenne.  Rodičia mali možnosť na konci 

školského roka na otvorenej hodine zistiť úroveň jazykových zručností detí , ktoré získali 

počas pobytu v materskej škole. 

 

 

 Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných 

princípov práv dieťaťa. 
 

Škola má rozpracované úlohy na uplatňovanie Práv dieťaťa v materskej škole, ktoré sú 

zaraďované do edukačnej činnosti . Úlohy sa realizovali predovšetkým prostredníctvom hier, 

edukačných aktivít, čítaním príbehov zo života detí, prácou s pracovnými listami. Aktivitami 

zaraďovanými počas celého roka  sa deti zoznamovali s Právami dieťaťa. 
 

 

 Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

 

Vytvárali sme vhodné podmienky na pohyb a zdravie pri realizácii pohybových a relaxačných 

cvičení a edukačných aktivít s telovýchovným zameraním a pri pobyte vonku. Vhodnou 

motiváciou a stimuláciou, osobným vzorom a pozitívnym prístupom  sme deti podnecovali  

k pohybovej aktivite. Poskytovali sme  dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity. 

V spolupráci so ZUŠ Bojnice realizujeme krúžok Pohybová a rytmická príprava. V mesiaci 

september prebehol predplavecký výcvik , ktorého sa zúčastnili deti 5-6 ročné. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
3. ÚVOD 

 
3.1  VÝCHODISKÁ PRI TVORBE PLÁNU PRÁCE MATERSKEJ ŠKOLY 

 
a. Analýza výsledkov výchovy a vzdelávania za školský rok 2012/2013 

b. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy 

v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2013/2014 

c. Aktuálna všeobecne záväzná a platná legislatíva 

d. Závery z analýzy plnenia plánu práce za školský rok 2012/2013 

e. Závery zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2012/2013 

f. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy 

g. Profilácia materskej školy 

h. Podnety a návrhy poradných orgánov riaditeľa školy 

 

3.2  VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
1. Podporovať u deti rozvoj počítačovej gramotnosti so zámerom rozvoja 

pozornosti, pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti 

2. Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor  

a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa 

k životnému prostrediu 

3. Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a 

sebarealizáciu talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať 

záujem o tieto aktivity 

4. Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. 

5. Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných  

princípov práv dieťaťa. 

6. Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA OBLASŤ 
 

4.1 Vlastné ciele a úlohy rozvoja školy na školský rok 2013/2014 

 
Cieľ 

Podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja pozornosti, 

pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti 

Úloha: 

Využívať digitálne technológie pri plnení úloh ŠkVP 

T: prebežne   

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 

 

 



 

Cieľ 

Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor a neohraničené        

možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu.  

Úloha:  

Rozvíjať pocit spolunáležitosti s prírodou, pocit pohody prostredníctvom turistických 

vychádzok. 

T: priebežne  

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 

 

Úloha:  

Prehlbovať environmentálne cítenie a vzťah ku zvieratám zabezpečením poznávacieho výletu.    

T: 06/2014  

Z: Švecová 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 

 

Cieľ 

Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a sebarealizáciu 

talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o tieto aktivity . 

 

Úloha:  

Zabezpečiť priestor na rozvoj pohybových a estetických činností formou edukačných hier 

a mimoškolských aktivít 

T: pribežne 

Z: riaditeľka MŠ 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Cieľ 

Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom 

Úloha: 

Prostredníctvom edukačných hier a zážitkovým učením utvárať elementárnu jazykovú slovnú 

zásobu u detí  5-6 ročných.  / otvorená hodina angličtiny pre rodičov/. 

T: 04/2014 

Z:  Píšová 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 

 

Cieľ 

Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných princípov 

práv dieťaťa. 

 

Úloha:  
Vychádzajúc zo školského vzdelávacieho programu pravidelne, počas celého školského roka 

realizovať edukačné hry a aktivity zamerané na spoznávanie, vysvetľovanie práv dieťaťa. 

T: priebežne  

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 



 

Úloha:  

Pocity, názory a postoje detí k téme práva detí prezentovať výtvarnou výstavou detských prác 

T: 12/2013 

     05/2014  

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola,  

S: 

 

 

Cieľ 

Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

Úloha:  

Prostredníctvom edukačných hier poznať zdravé potraviny, chápať ich význam pre zdravie 

človeka. 

T: priebežne  

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola, hospitácia 

S: 

 

Úloha:  

Prostredníctvom edukačných hier poznať zdravé potraviny, chápať ich význam pre zdravie 

človeka. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 

Úloha: 

Zabezpečovať pitný režim, podávať deťom predovšetkým čistú vodu. 

T: denne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka pre MŠ 

S: 

 

Úloha:  

Uskutočniť predplaveckú prípravu detí. 

T: september 2013 

Z: riaditeľka  MŠ 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Úloha: 

V rámci relaxačných a pohybových cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny, 

rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti (dávkovanie cvikov, ich 

predvedenie učiteľkou) a postupnosti (postupné precvičenie všetkých svalových skupín). 

 

T: denne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola  

S: 



 

4.2 Úlohy z POP rozpracované na podmienky školy  

 
Cieľ: 
Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, uplatňovať špecifické metódy pri rozvíjaní 

rečovo-pojmového myslenia. 
 

Úloha: 

Jazykovými hrami, čítaním rozprávok, hádankami, maľovaným čítaním motivovať deti 

k počúvaniu s porozumením 

T:priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 
Cieľ: 
Cieľavedome stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať 

komunikačné schopnosti.  

 

Úloha: 

Zabezpečiť logopedickú starostlivosť o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Uskutočniť na začiatku školského roka logopedickú depistáž.  

T: september - október 

Z:  riaditeľka MŠ 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Úloha: 

Zaraďovať do edukačného metódy tvorivej dramatiky, rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 

T: denne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 

Úloha: 

Pravidelne zaraďovať básne, riekanky a piesne na precvičenia správnej výslovnosti hlások. 

Posilniť emocionálny zážitok pri spoločnej činnosti  /  Deň matiek, rozlúčka predškolákov/. 

T: stály 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

S:   

 

Cieľ: 
Rozvíjať osvetovú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti zdravej výživy detí.  

 

Úloha:  

Prostredníctvom edukačných hier poznať zdravé potraviny, chápať ich význam pre zdravie 

človeka. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 



K: riaditeľka MŠ 

S:  

 

 

Úloha: 

Zvýšiť u detí konzumáciu ovocia a zeleniny v spolupráci s rodinou, realizovať Týždeň zdravej 

výživy. 

T: november 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 

Cieľ: 
Rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, podporovať bádanie a experimentovanie, tímovú 

spoluprácu. 

 

Úloha: 

Uplatňovať základné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania. 

T: stály 

Z:  pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácia 

S: 

 

Úloha: 

Rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí. 

T: stály 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: sebahodnotenie ped. zamestnancov, hospitácia 

S: 

 

Cieľ: 
Zvyšovať pripravenosť detí na primárne vzdelávanie. 

 

Úloha: 

Diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a 

schopnosti detí. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Úloha: 

Realizovať pedagogickú diagnostiku detí, individuálny pokrok dieťaťa – vstupné, priebežné a 

výstupné pedagogické diagnostikovanie. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

 

 



 

 

 

Úloha: 

Venovať individuálny prístup deťom OPŠD a nadaným deťom, rozširovať ich individuálne 

možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 3. + 4.triedy 

K: vnútroškolská kontrola, zasadnutia MZ 

S: 

 

 

Cieľ: 

Podporovať rozvoj elementárnych počítačových zručností, rozvíjať kritické a tvorivé 

myslenie. 
 

Úloha:  

Využívať detské výčbové softvéry na rozvoj kritického myslenia  pri plnení úloh ŠkVP. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 3. a 4. triedy 

K: hospitácia 

S:  

 

Cieľ: 
Vštepovať deťom základy ich vlastných práv, ako aj uvedomovať si zodpovednosť voči 

právam iných.  

 

Úloha: 
Vychádzať z vypracovaného projektu na uplatňovanie Práv dieťaťa v MŠ vzdelávacieho 

programu pravidelne, počas celého školského roka realizovať edukačné hry a aktivity 

zamerané na spoznávanie, vysvetľovanie práv dieťaťa. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútro školská kontrola 

S: 

Cieľ: 
V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať vo zvýšenej miere 

pohybové aktivity detí. 

 

Úloha:  

Uskutočniť predplaveckú prípravu detí. 

T: september 

Z: riaditeľka MŠ 

K: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Úloha: 

Podporovať zdravý životný štýl pri realizovaní rôznych športov v prírode a pravidelnou 

realizáciou pobytu vonku 

T: denne 

Z. pedagogickí zamestnanci 



K: hospitácia 

S: 

 

Úloha: 

V rámci relaxačných a pohybových cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny, 

rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti (dávkovanie cvikov, ich 

predvedenie učiteľkou) a postupnosti (postupné precvičenie všetkých svalových skupín). 

Denne zaraďovať pohybové a relaxačné cvičenia. 

T: denne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácia 

S: 

 

Cieľ: 
Rozvíjať u detí schopnosť environmentálneho cítenia. 
 

Úloha: 
Rozvíjať pocit spolunáležitosti s prírodou, pocit pohody prostredníctvom turistických 

vychádzok. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola    

S: 

 

Úloha:  

Prebúdzať ekologické cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody a znečisteného 

prostredia formou ekologických hier. 

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 

 

4.3 Ciele a úlohy vyplývajúce z analýzy výchovno – vzdelávacej práce za    
školský rok 2012/2013 

 
Kognitívna oblasť 
 

Cieľ 

Uplatňovať v edukácií inovatívne formy a metódy práce rešpektujúc rozvojové možnosti 

a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku. 

 

Úloha: 

Využívať zážitkové učenie, interaktívne metódy práce  

T: ŠkVP 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie, vnútroškolská kontrola 

S: 

 

 



 

 

Úloha: 

Pri zoznamovaní s anglickým jazykom využívať nové knihy pre deti v anglickom jazyku 

a multimediálny CD- ROM Moje prvé slovíčka 
T: priebežne 

Z: Píšová 

K: hospitácie 

 

Úloha: 

Integrovať prierezové témy na osobnostný a sociálny rozvoj, dopravnú výchovu 

T:05/2014 

Z: Kocmálová 

K: riaditeľka MŠ 

S: 

 

Úloha: 

Zadávať úlohy, ktoré vyžadujú tvorivé riešenia. Umožniť deťom uplatniť svoje výtvarné, 

hudobno-pohybové, pohybové, spevácke a komunikatívne zručnosti. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

S: 

 

Cieľ 

Rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku 

 

Úloha: 

Rozhovory v ranných kruhoch a po edukačných a hrových aktivitách. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

 

Sociálno – emocionálna oblasť  

 
Cieľ 

Na zníženie agresivity zmerať pozornosť na problém s prijímaním názorovej  odlišnosti 

a prijateľným spôsobom obhajovať vlastné názory  

 

Úloha: 

Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov materskej školy 

pre zákonných zástupcov týchto detí. 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

Úloha: 

Podnecovať u detí potrebu k vzájomnej pomoci a podpore v rozličných situáciách . 

Zaraďovať aktivity na odstraňovanie agresivity. 

T: priebežne 



Z: Švecová, MZ 

K: hospitácie 

 

Úloha: 

Hodnotiť detí aj z hľadiska cieľa činnosti t.j poskytovať deťom objektívne  informácie o ich 

schopnostiach a spôsobilostiach  

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

 

Perceptuálno –motorická oblasť 
 

Cieľ 

Rozvíjať koordinácie pohybu detí v prírodnom teréne  

Úloha: 

Uskutočňovať turistické vychádzky 

T: podľa plánu aktivít 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: vnútroškolská kontrola 

 

Cieľ 

Pozornosť venovať správnemu držaniu tela a využívať pohybové,   relaxačné cvičenia 

na celkový rozvoj detí   

Úloha: 

Uskutočňovať každodenné relaxačno-pohybové cvičenia, relaxačné chvíľky 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

Úloha: 
Využívať v náradia a náčinia pri cvičení 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

Cieľ 

V rôznych formách využívať činnosti na uvoľňovanie rúk a zápästia  

Úloha: 

Pravidelné zaraďovanie grafomotorických cvičení 

T: priebežne 

Z: pedagogickí zamestnanci 

K: hospitácie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ A ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI DETÍ 

 
Počas školského roka 2013/2014 majú možnosť zákonní zástupcova detí prihlásiť deti na 

Pohybovú a rytmickú prípravu , ktorá sa bude realizovať 2x týždenne prostredníctvom 

spolupráce so ZUŠ Bojnice. Záujmové aktivity sa budú realizovať v popoludňajších hodinách.  

 

 

 

6.OBLASŤ ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV (V SÚLADE SO ŠKVP) 
 

 vzdelávanie zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických 

zamestnancov a zvyšovanie odbornosti v oblasti práce s videotechnikou, výpočtovou, 

multimediálnou technikou a pod., 

 udržiavanie a zdokonaľovanie odborných kompetencií učiteliek v oblasti tvorby 

projektov orientovaných predovšetkým environmentálnu výchovu (zameranie 

materskej školy), 

 zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí: 

      aktívnym samo vzdelávaním  prostredníctvom štúdia odbornej literatúry 

sprostredkovávaním odborných a metodických informácií prostredníctvom 

efektívneho informačného systému, 

 zvyšovaním odborných kompetencií z oblasti didaktiky a pedagogiky a ich 

sprostredkovávaním ostatným pedagogickým zamestnancom (vedúca MZ). 

 udržiavaním   a zvyšovaním  odborných  kompetencii učiteľov v oblasti 

environmentálnej výchovy a ich praktické uplatňovanie v edukácii s deťmi. 

 

 

 

7. OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA MATERSKEJ ŠKOLY A 

SKVALITŇOVANIA PRACOVNÉHO PROSTREDIA V ŠKOLE 

 
 

 Vybudovať  oddychovú zónu pri dopravnom ihrisku- osadenie lavičiek na oddych pre  

deti a verejnosť. 

 Vybudovať drevený prístrešok – altánok v areáli školského dvora  pre materskú školu. 

 Pedagogickú knižnicu dopĺňať  odbornou literatúrou . 

 Doplniť detskú literatúru o encyklopédie, autorské a ľudové rozprávky. 

 Zakúpiť didaktické pomôcky, hračky pre deti (Magnetický Polydron, učebný softwer 

na interaktívnu tabuľu...). 

 Zakúpiť detský nábytok do 1.triedy. 

 Zakúpiť detské stoly a stoličky  do jedálne. 

 

 

 



 

 

 
8. OBLASŤ SPOLUPRÁCE MATERSKEJ ŠKOLY SO ZÁKONNÝMI 

ZÁSTUPCAMI DETÍ, ZRIAĎOVATEĽOM, ŠIRŠOU KOMUNITOU OBCE 

 

Plán spolupráce s rodinou 
 

 Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov: 

 medzi materskou školou a rodinou, 

 akceptovať výchovu v rodine, 

 nadväzovať na ňu a dopĺňať ju, 

 zapojiť rodičov do organizovania a zabezpečenia mimoškolskej činnosti. 

 

 Pedagogickou osvetou posilňovať: 

 zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa, 

 účasť rodičov na triednych rodičovských združeniach. 

 

 Získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike: 

 profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať o dieťati základné, informácie od 

rodičov / zákonných zástupcov, 

 so súhlasom rodičov / zákonných zástupcov konzultovať o problémoch dieťaťa so 

psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiaducich prejavov.  

 

 V kontakte s rodičmi / zákonnými zástupcami dodržiavať zásady : 

 rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie každej rodiny, 

 komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny aj súkromie materskej školy, 

v primeranej komunikácií vystupovať na profesionálnej úrovni 

 

Poskytovať odborno-metodickú pomoc:  

 zabezpečovanie pedagogickej osvety, 

 informovanie rodičov / zákonných zástupcov o napredovaní ich detí, 

 poskytovanie konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ – rodič / zákonný zástupca, 

koordinovanie výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov / zákonných                              

zástupcov vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa, 

 

 upozorňovanie rodičov / zákonných zástupcov na potrebu návštevy logopéda, 

prípadne      iných odborníkov s dôrazom na získavanie spätných informácií. 

Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie: 

 dodržiavať ranný filter, 

 informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími 

zdravotnými problémami. 

V príprave detí na vstup do základnej školy  

 informovať rodičov/ zákonných zástupcov o možných problémoch pri nástupe do ZŠ, 

 v spolupráci s CPPPaP poskytnúť poradenskú službu v podobe prednášky psychológa 

a neformálnej besedy, prizvať učiteľku 1. ročníka ZŠ 



T: 1/2014 

Z: triedne učiteľky 3. + 4. triedy  

FK: vnútro školská kontrola 

S: 

 

Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu MŠ 

 

 Vystúpenie detí pre Klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

T: október 2013 

Z: pedagogickí zamestnanci  

FK: vnútro školská kontrola 

S: 

 

 Vystúpenie detí v programe Vianoce starej matere organizované kultúrnym strediskom 

Kanianka 

T: december 2013 

Z: pedagogickí zamestnaci 

S: 

 

 Slávnostné besiedky spojené s ukážkou pre rodičov / zákonných zástupcov v 

jednotlivých triedach ku Dňu matiek 

T: 5/2014 

Z: pedagogickí zamestnanci 

FK: vnútroškolská kontrola     

S: 

 

 Rozlúčka s predškolákmi 

T: 6/2014 

Z: pedagogickí zamestnanci 3. triedy 

FK: vnútro školská kontrola 

S: 

 

Formou oznamov oboznamovať rodičov / zákonných zástupcov s aktuálnym životom 

MŠ: 

 vnútorná organizácia – školský poriadok, 

 informácie o pripravovaných aktivitách, 

 aktuálna výzdoba všetkých priestorov MŠ, 

 vernisáž výtvarných prác detí. 

 

K, Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej pomoci 

 zabezpečovať nákupy základných potrieb nevyhnutných na prevádzku MŠ a akcie pre 

deti (hygienické potreby, darčeky pre deti, materiál na výchovu a vzdelávanie) 

 

Plán spolupráce s verejnosťou, obcou a inými inštitúciami 

A, Plán spolupráce s CPPPaP 

Uskutočniť na začiatku školského roka logopedickú depistáž 

T: 10/2013 

Z: riaditeľka MŠ 



S: 

Pravidelne pracovať s deťmi s poruchami reči 

T: priebežne 

Z: riaditeľka MŠ 

S: 

 

Poskytnúť poradenskú službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy na tému 

„Školská pripravenosť dieťaťa“ 

T: 1/2014 

Z: riaditeľka MŠ 

S: 

B, plán spolupráce s obcou 

 

Spolu s kultúrnymi inštitúciami v obci participovať na rôznych akciách : 

Deň seniorov, kultúrne vystúpenia pre spoločenské organizácie pri príležitosti Dňa matiek, 

Deň rodiny, Kanianské dni 

T: október, december, máj 

Z: pedagogickí zamestnanci 

S: 

 

Spolupracovať so zriaďovateľom školy pri skvalitňovaní exteriéru a interiéru školy. 
T: priebežne 

Z: riaditeľka MŠ    

S: 

 

Spolupracovať s folklórnym súborom Košovan a detským folklórnym súborom 

Kolovrátok  oživiť tradície a ľudové zvyky 

    

Fašiangy Turíce ,Stavanie 1. Mája  

T: február /2014 , apríl 

Z: Huličiaková, Talianová 

S:  

 

Oblasť spolupráce s výchovno-vzdelávacími inštitúciami 

Plán spolupráce s ZŠ 

 

Stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkou ZŠ 

T: 1/2014 

Z:  Vážanová, Kocmálová 

S: 

Otvorená hodina v ZŠ pre budúcich školákov 

T: 1/2014 

Z: učiteľky 3. Triedy + 4. triedy 

FK: vnútroškolská kontrola 

S: 

Otvorená hodina v MŠ pre učiteľky ZŠ 

T: jún/2014 

Z: učiteľky 3. triedy 



FK: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

Jarné hry a súťaže detí MŠ a ZŠ 

T: apríl, máj/2014 

Z: učiteľky 3. triedy 

FK: vnútroškolská kontrola 

S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

           Príloha č.1 

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/20174 

Termín  Popis  Názov  Zodpov. Splnené  

09/2013 Zahájenie školského roka  Šmolinka a Šašo  

v MŠ 

Bielická  

09/2013 Adaptácia detí  - adaptačný 

plán  
MŠ moja rodina 1.,5., tr.  

09/2013 Utvárať pozitívne postoje 

k zdraviu ,  
Plavecký výcvik Bielická, 

triedne 

učiteľky  

 

10/2013 Podporovať zdravý životný 

štýl pri realizovaní rôznych 

športov v prírode  

Turistická 

vychádzka  

Kocmálová  

10/2013 Prejaviť zručnosti a tvorivosť 

pri vytváraní produktov 

z prírodnín, kooperácia rodiny 

Rozšantená pani 

Jeseň 

Švecová  

10/2013 Spolupráca a podieľaní sa 

rodičov na dianí v MŠ 
Triedne 

rodičovské 

združenia 

Triedne 

učiteľky  

 

11/2013 Upevňovať spoluprácu so ZŠ 

a kamarátstva detí MŠ + ZŠ 
Púšťanie 

šarkanov 

Vážanová   

11/2013 Podporovať tvorivosť 

a kreativitu detí 
Burza výtvarných 

prác 

Čierna  

12/2013 Vytvárať emocionálne bohaté 

zážitky na prežívanie detí  
Mikuláš Bielická  

12/2013 Zdieľať spoločné chvíle pri 

realizácii a organizácii 

spoločného podujatia  

Bábkové divadlo Bielická  

12/2013 Oživiť tradičné zvyky 

vianočných sviatkov, vytrhnúť 

rodičov z vianočného zhonu 

a poskytnúť im priestor na 

spoločné zdieľanie emocií. 

Vianočné 

zdobenie 

Triedne 

učiteľky 

 

01/2014 Získavanie poznatkov 

o športoch a vytváranie záujmu 

o vlastné zdravie  

Zimné športy- 

zimná Olympiáda  

Píšová  

01/2014 Oboznamovať sa so školským 

prostredím – návšteva  v ZŠ  
Cesta do školy Ištóková  

02/2014 Prehlbovanie 

environmentálneho cítenia  
Kŕmenie zvierat 

+ vtáčikov v lese 

Ištóková  

02/2014 Prehĺbiť spoluprácu rodiny 

a MŠ , uvoľnenie a spontánna 

zábava 

Karneval- zlet 

čarodejníc 

Huličiaková  

03/2014 Prekonávanie prírodných 

prekážok s využitím globálnej 

motoriky – návšteva chovateľa 

exotického vtáctva p. 

Michaličku 

Hľadanie  

rozprávkových 

vtáčikov 

Talianová  

 



 

 

 

Termín  Popis  Názov  Zodpov. Splnené  

03/2014 Oboznamovanie sa so zvykmi 

a tradíciami Veľkej noci 
Kotúľanie 

veľkonočného 

vajíčka  

Huličiaková  

04/2014 Podporovať spontánne 

získavanie poznatkov 

o požiarnej prevencii 

Návšteva 

požiarnej 

zbrojnice 

Čierna  

04/2014 Otvorenie školy verejnosti , 

posilnenie osobnostných 

spôsobilostí každého dieťaťa  

Otvorená hodina 

angličtiny pre 

rodičov  

Píšová  

05/2014 Uplatňovanie návykov 

a spoločenských pravidiel, 

oživenie tradícii a zvykov , 

podpora emocionálneho 

prežívania  

Stavanie 1.mája – 

spolupráca 

s folklórnym 

súborom Košovan  

Talianová   

05/2014 Prehĺbiť poznatky o dopravnej 

výchove  
Dopraváčik  Kocmálová  

05/2014 Akadémia  pre rodičov 

v spolupráci so ZŠ – 

posilnenie spoločných 

zážitkov  dieťa a rodič 

Deň matiek - 

rodiny 

Kováčová 

Triedne  

Učiteľky , 

1.tr,2tr.,5.tr. 

 

06/2014 Zapojenie sa do aktivít , 

kooperácia rodiča a dieťaťa 

pri spoločnej  činnosti  

Rozprávkovo  Vážanová  

06/2014 Prehlbovať environmentálne 

cítenie a vzťah ku zvieratám - 

výlet 

Návšteva ZOO, 

Jazdecký klub – 

Mitany  

Švecová  

06/2014 Posilniť emocionálne hlboký 

zážitok pri rozlúčke  dieťaťa 

s materskou školou , posilniť 

základy sebauvedomovania. 

Rozlúčka 

predškolákov  

Triedne uč. 

3.+4.tr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Príloha č.2 

 

PLÁN  ZASADNUTÍ  PEDAGOGICKEJ  RADY 

 

Termín  Program  Splnené 

 

 

 

09/2013  

 
 1.  Kontrola  plnenia uznesenia    

 2.  Schválenie plánu školy na šk. rok  2013/2014 

 3.  Pokyny  z POP 

 4.  Organizácia školského roku 2013/2014 

   Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach   

   výchovno-vzdelávacej činnosti                                                                   

 5.  Záver -  uznesenie 

 

 

 

 

10/2013 

 

 1.  Kontrola plnenie uznesenia  

 2.  Aktuálne problémy školy   vo výchovno-vzdelávacom    

      procese 

 3.  Rôzne – diskusia 

 4.  Záver- uznesenie 

 

 

 

 

12/2013 

  

  1.   Kontrola uznesenia 

  2.   Plnenie úloh z Plánu školy - hodnotenie  

  3.   Rôzne - diskusia – pokyny z RP             

  4.   Záver -  uznesenie 

 

 

 

 

02/2014 

   

 1.  Kontrola uznesenia 

 2.  Hodnotenie úrovne edukačnej činnosti za 1.polrok  

       2013/2014 

 3.   Rôzne - diskusia  

 4.   Záver - uznesenie 

                         

 

 

 

 

 

04/2014 

  

 1.  Kontrola uznesenia            

 2.  Výmena poznatkov a skúseností z plnenia  ŠkVP   

 3.  Plnenie úloh z osobnostného rastu pdg. zamestnancov      

 4.  Rôzne - diskusia  

 5.  Záver - uznesenie 

 

 

 

 

06/2014 

 

1.  Kontrola uznesenia  

2.  Vyhodnotenie práce v šk. roku 2013/2014 

3.  Zabezpečenie MŠ počas letných prázdnin – organizačné  

      pokyny, plán dovoleniek 

4.  Rôzne –diskusia, návrhy do ročného plánu  

5.  Záver - uznesenie 

 

 

 

 



 
Príloha č.3  

PLÁN  PRACOVNÝCH  PORÁD 

 

Termín  Program  Splnené 

 

 

09/2013 

 

 1. Kontrola uznesenia  

 2. Pracovný poriadok, školský poriadok 

 3. Organizačné pokyny ku školskému roku 

 4. Rôzne 

 5. Uznesenie, záver 

 

 

 

 

12/2013 

  

1. Kontrola uznesenia 

2. Zhrnutie zistení z kontrolnej činnosti 

3. Čerpanie dovoleniek počas vianočných sviatkov 

4. Rôzne 

5. Uznesenie, záver 

 

 

 

02/2014 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia 

2. Zhrnutie zistení z kontrolnej činnosti 

3. Rôzne 

4. Uznesenie, záver 

 

 

 

 

05/2014 

 

  1.Otvorenie, kontrola uznesenia 

  2. Plán čerpania dovoleniek počas letných prázdnin 

  3.Návrhy, podnety k školskému roku 2014/2015 

  4. Zhrnutie zistení z kontrolnej činnosti 

  5. Diskusia 

  6. Uznesenie, záver 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č.4 

ADAPTAČNÝ PROGRAM   

 
Priebeh adaptácie podľa § 3 ods. 4 písm. b) vyhlášky č. 306/08 Z, z, o materskej škole určí 

riaditeľ pri vstupnom pohovore s rodičom, v ktorom je oboznámený s usporiadaním dňa 

v materskej škole. V MŠ sú rodičom poskytované odborné konzultácie a pohovory. 

V priebehu adaptácie do prostredia materskej školy dieťa vyvíja zvýšené úsilie, aby 

zvládalo: 

- orientáciu v prostredí, 

- zoznámenie sa s učiteľmi a deťmi, ostatnými zamestnancami školy 

- organizáciu dňa a s ňou súvisiace zmeny, 

- dodržiavanie a plnenie stanovených pravidiel a nastoľovaných požiadaviek dospelými 

a deťmi,  

- organizovanie si vlastnej činnosti. 

Adaptačné obdobie dieťaťa trvá tri mesiace. 

Učiteľka dennodenne pozoruje správanie a konanie dieťaťa, jeho aktuálny stav a pomáha mu 

zvládnuť cestu k dosiahnutiu želateľného stavu. 

 

Najčastejšie pozorovateľné prejavy adaptovaného dieťaťa v prostredí materskej školy: 

●    s rodičom sa lúči s ľahkosťou, 

●    dôveruje učiteľovi, 

●    po príchode do triedy sa zaujíma o dianie v triede, 

●    spontánne sa zapája do činností (je iniciatívne), 

●    nadväzuje kamarátstvo s iným dieťaťom, 

●    včleňuje sa do hry iných detí, 

●    prispôsobuje sa dennému poriadku bez výhrad (prechody od jednej činnosti k druhej        

zvláda s radosťou), 

●    rešpektuje dohodnuté pravidlá, 

●    pozná mená detí a učiteľov, 

●    v prejavoch dieťaťa prevažuje radosť, smiech, spokojnosť a pod. 

 

Adaptačný program 

 

1. Stretnutie riaditeľa materskej školy s rodičom dieťaťa (pri zápise dieťaťa do 

materskej školy  - Deň otvorených dverí) 

 

Cieľ: 

●    Poskytnúť rodičovi základné informácie o adaptácii dieťaťa. 

●    Získať základné informácie o dieťati od rodiča 

  

Prvé stretnutie riaditeľa školy s rodičom: 

●    rozhovor s rodičom, 

●    odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  do materskej školy rodičovi. 

 

Druhé stretnutie riaditeľa školy s rodičom: 

●    prijatie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od rodiča, 

●    rozhovor s rodičom, 



●    prevzatie rozhodnutia o prijatí dieťaťa  prvé stretnutie rodičov s učiteľmi v materskej 

škole . 

 

2. Stretnutie učiteľov materskej školy s rodičom dieťaťa (po zápise dieťaťa do 

materskej školy) 

Cieľ: oboznámiť rodiča s plánom predadaptačného obdobia dieťaťa v materskej škole. 

Termín: od zápisu dieťaťa do materskej školy po nástup dieťaťa do materskej školy. 

 

Plán predadaptačného obdobia: 

●    vychádzky rodiča a dieťaťa k budove materskej školy, 

●    pozorovanie detí hrajúcich sa na dvore materskej školy 

●    návšteva materskej školy s dieťaťom, spoločné hry rodiča a dieťaťa v triede materskej 

školy počas Dňa otvorených dverí 

●    prvé rodičovské stretnutie pred nástupom prijatého dieťaťa do materskej školy : 

●    triedne učiteľky oboznámia rodičov s priebehom adaptačného procesu dieťaťa v materskej 

škole, s potrebou postupnej adaptácie a pod. 

●    triedne učiteľky sa pripravia odpovedať na otázky rodičov. 

 

Adaptačné obdobie 

●   Pedagogickí zamestnanci sa oboznámia s informáciami o dieťati. 

●   Učitelia dohodnú priebeh adaptácie s každým rodičom individuálne (dĺžku pobytu dieťaťa  

v prvých dňoch, spoluúčasť rodiča spolu s dieťaťom v triede a pod.) 

●    Učitelia umožnia deťom priniesť so sebou vlastnú hračku, obľúbenú knihu. 

 

Povinnosti  riaditeľky materskej  školy v súvislosti s adaptáciou sú: 

●    riaditeľ materskej školy prerokuje a dohodne dĺžku adaptačného pobytu dieťaťa s rodičom 

v zmysle platnej legislatívy 

●    riaditeľ materskej školy v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa prerokuje a 

dohodne ďalší postup s rodičom v zmysle platnej legislatívy. 

 

Povinnosti učiteľa materskej školy v súvislosti s adaptáciou sú: 

●    učitelia konzultujú a odporúčajú (na základe individuálnych osobitostí dieťaťa) priebeh 

adaptácie dieťaťa s každým rodičom individuálne (dĺžku pobytu dieťaťa v prvých dňoch, 

spoluúčasť rodiča spolu s dieťaťom v triede a pod.) 

●    učitelia umožnia deťom priniesť so sebou vlastnú hračku, obľúbenú knihu. 

 

Podľa § 28 ods.18) zák. 245/08 Z. z. každý rodič dohodne s riaditeľkou materskej  školy , 

resp. triednou učiteľkou dĺžku pobytu dieťaťa v MŠ od dvoch hodín až po dlhšiu dobu. Podľa 

želania rodičov tento čas prispôsobujeme a predlžujeme nie však na viac ako tri mesiace. 

 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže 

riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa 

do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa § 28 ods.18) školského zákona č.245/08 Z. z. . 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                    Príloha č.5 

Plán spolupráce ZŠ s MŠ šk. r. 2013/ 2014 

 

ZŠ Kanianka, SNP 875 učiteľka ZŠ:       Majzlanová, Simonová     

MŠ Kanianka , Pionierov 82/6 učiteľky MŠ  :    Vážanová, Ištóková,   

                                                                                                 Kocmálová, Bielická 

 

 
1. 

 
Návšteva prvákov   v MŠ –    Spoločné  púšťanie šarkanov  

T: Október 2013 
Z:  Vážanová – MŠ,   Majzlanová – ZŠ                       S: 

 
2. 

 
Vianoce starej matere - vzájomné vystúpenie , ľudové zvyky a tradície 

T: December 2014 
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 
3. 

 
Deň otvorených dverí - prehliadka areálu ZŠ, oboznámenie sa  s interiérom 
ZŠ.Vzájomná spolupráca učiteliek MŠ a ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka. 

T: januárr2014 
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 
4. 

 
Účasť detí a učiteliek ZŠ na  edukačných aktivitách v MŠ, zisťovanie úrovne 
pripravenosti detí na vstup do ZŠ. 
Vernisáž práce detí ZŠ v MŠ. 

T: Apríl 2014 
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 
 

5. 

 
 
Spoločná akadémia pre rodičov – Deň rodiny 

T:  Máj 2014 
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 
6. 

 
Športové aktivity detí MŠ a ZŠ v športovom areáli ZŠ. 

 
T:   Jún  2014 
Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 
7. 

 
Vyhodnotenie spolupráce MŠ a ZŠ a odporúčania na nasledujúce obdobie.  

 
T: Jún 2014 
Z: Riaditelia MŠ a ZŠ 

  

 

 

 

 



 
Plán práce na  školský rok 2013/2014 bol prerokovaný  a schválený na pracovnej 

a pedagogickej porade 27.08.2012 všetkými zamestnancami materskej školy v Kanianke, ul. 

Pionierov 82/6.  

 

 

Zobrali na vedomie: 
 
 
Pedagogické pracovníčky : 
 
1.   Marieta Bielická, Mgr.   ............................................ 
 
2.   Jana Čierna    ............................................ 
 
3.   Jana Huličiaková, Bc.  ..........................................  
    
4.   Iveta Ištóková   ............................................ 
 
5.   Katarína Kocmálová  ............................................ 
 
6.   Adraina Švecová, Bc.  ........................................... 
 
7. Jana Talianová              ........................................... 
 
8.   Mária Vážanová   ........................................... 
 
9.  Dominika Píšová   ............................................ 
 
 
Prevádzkové pracovníčky : 
 
1. Ľubica Adamiková   .............................................. 
 
2. Elena Debnárová   .............................................. 
   
3. Jana  Minichová   .............................................. 
 
4.        Janetta Píšová   .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 



 


