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Východiska a predpoklady: 

 
Správa je vypracovaná v zmysle : 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre 

a obsahu správ výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach 

škôl a školských zariadení .  

 

2. Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č.10/2006-R k vyhláške      

   Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. 

 

3. Koncepcii materskej školy na roky 2014 – 2016. 

 

4. Analýzy výchovno – vzdelávacej činnosti z jednotlivých tried MŠ. 

 

5. Školského vzdelávacieho programu materskej školy „Svet ako farebný kvet“ 

a rozvíjajúcich programov.  
 

6.  Informácii o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou     

Ondreja Štefku Varín.  

 

7. Informácií o činnosti Metodického združenia pri MŠ. 
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1. Základné identifikačné údaje materskej školy  

 

Názov školy Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ O. Štefku 

Adresa školy M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín  

Sídlo materskej školy Antona Bernoláka 472, 013 03 Varín 

Telefonický kontakt 041/5692 129 

E-mail ms@skola-varin.sk 

Fax 041/5692 376 

Webové sídlo www.skola-varin.sk 

Čas prevádzky 6.00 hod – 16.30 hod 

Zriaďovateľ Obec Varín 

Starosta obce Ing. Michal Cvacho 

Adresa Obecný úrad, nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín 

Kontakt 0911 704 771, 0911 704 772 

Riaditeľka školy PaedDr. Monika Filová 

Kontakt 0911 221 994 

Zástupkyňa riaditeľky školy 

pre materskú školu Bc. Mária Melišová 

Kontakt 0911 521 261 

Zástupkyňa riaditeľky školy 

pre školské stravovanie Mariana Bobáňová 

Kontakt:  041/5692 127 

Predseda Rady školy Bc. Adriána Šťastná 

Vedúca metodického  

združenia Bc. Katarína Šušoliaková 
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2. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánov školy 

 

2.1 Údaje o Rade školy pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku Varín 

 

Rada školy pri  Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku Varín, 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.   

 

Predseda RŠ: Bc. Adriana Šťastná – za rodičov žiakov ZŠ 

 

Podpredseda RŠ: Bc. Katarína Šušoliaková -  za pedagogických  zamestnancov MŠ 

 

Členovia RŠ: Mgr. Mária Halečková - za pedagogických zamestnancov ZŠ 

MUDr. Katarína Murajdová – za rodičov detí MŠ 

Darina Ťažká - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 

Miroslav Williger – za zriaďovateľa 

Mgr. Katarína Šutáková – za zriaďovateľa 

Ľubomír Sečkár – za zriaďovateľa 

Ing. Mgr. František Pekara – za zriaďovateľa   

Ingrid Štefániková - za rodičov žiakov ZŠ 

Róbert Matejčík – za rodičov žiakov ZŠ 

 

 

2.1  Údaje o iných poradných orgánov materskej školy a ich stručná charakteristika 

systému práce  

 

Pedagogická rada ( PR )  

 

Členmi PR sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. PR zvoláva    

zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu podľa plánu zasadnutí, alebo      

mimoriadne podľa okolností. Členovia PR sa riadia Rokovacím poriadkom PR. 

 PR sa zišla 5 – krát na riadnom zasadnutí podľa plánu práce školy a 1 krát na    

mimoriadnom zasadnutí. Prerokovala a schválila: Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ, Školský poriadok MŠ, Rokovací            

poriadok MŠ a kritéria na prijímanie detí do MŠ.   

  Konkrétne údaje o riešených otázkach sú uvedené v zápisniciach z PR, kde sú 

uvedené aj prijaté uznesenia z rokovania PR.     
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Pracovno – prevádzková  porada ( PPP )  

 

PPP všetkých zamestnancov materskej školy  rokovala v pravidelných                 

intervaloch, podľa potreby bola zvolaná i mimo termínov. Slúžila na priebežné      

riešenia úloh v danom školskom roku.  

 

 Metodické združenie ( MZ )  

 

Vedúcou interného MZ bola Bc. Katarína Šušoliaková, členmi boli všetci      

pedagogickí zamestnanci v materskej škole. MZ zvolávala  vedúca podľa plánu     

zasadnutí na daný školský rok. MZ sa zišlo 4 krát. Vedúca MZ spolu s jej členkami 

diskutovali o inovatívnych a  evaluačných metódach, prezentovali poznatky 

z kontinuálneho vzdelávania učiteľov materských škôl. Vedúca MZ zabezpečovala 

a sprostredkúvala odborno-metodické a vedecké informácie, celkovo rozvíjala 

a organizovala na škole pedagogickú činnosť a tvorivosť.      

 

Rodičovské združenie pri MŠ 

 

Výbor  RZ pri MŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov      

žiakov MŠ. RZ pomáhalo riešiť problémy školy a schvaľovalo využitie finančných               

prostriedkov rodičovskej rady. Predsedníčkou bola Bc. Adriana Šťastná              

a hospodárkou  Monika Bugáňová. Rodičovské združenie zasadalo na začiatku     

školského roka v septembri. 
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3. Údaje o počte detí a tried - stav k 15. 09. 2016 a k 30. 06. 2017 
 

V školskom roku 2016 / 2017  bolo v prevádzke šesť tried s celodennou prevádzkou. 

 

Počet detí a tried k 15. 09. 2016 

 

Triedy: 

Počet detí   v 

triede: 

Z toho 2,5 

roč. 

Z toho integrova-

ní Z toho s OPŠD : 

Z toho predškolá-

ci : 

1. 23 8 0 0 0 

2. 23 0 0 0 0 

3. 18 0 0 0 0 

4. 24 0 0 0 0 

5. 25 0 0 5 25 

6. 24 0 0 0 24 

 Celkom: 137 8 0 5 49 

 

Počet detí a tried k 30. 06. 2017  

 

Triedy: 

Počet detí 

v triede : 

Z toho 2,5 

roč. 

Z toho integrova-

ní Z toho s OPŠD : 

Z toho predškolá-

ci: 

1. 23 0 0 0 0 

2. 23 0 0 0 0 

3. 18 0 0 0 0 

4. 24 0 0 0 0 

5. 25 0 0 5 25 

6. 24 0 0 0 24 

 Celkom: 137 0 0 5 49 

 

3.1  Údaje o počte detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

Po vyšetrení školskej zrelosti a na základe odporučenia príslušného centra              

pedagogicko  -  psychologického  poradenstva a prevencie ( CPPPaP ) a všeobecného 

lekára pre deti a dorast a tiež na základe žiadosti rodičov bola odložená povinná      

školská dochádzka 3 deťom ( z celkového počtu 49 ). 

 

3.2  Údaje o počte detí MŠ Varín prijatých do 1. ročníka ZŠ k 1. septembru 2017 

Počet detí z materskej školy prijatých na primárne vzdelávanie: 46 detí. 

 

3.3 Údaje o výsledkoch hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Predprimárne vzdelanie získali deti absolvovaním posledného ročníka                  

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v  materskej škole.  

Predškolské vzdelávanie ukončilo 46 detí, ktoré do 31. augusta 2017 dosiahli šiesty 

rok veku, školskú spôsobilosť, pozitívne výsledky na základe individuálneho         

prístupu, odbornosti, spolupráce školy, rodiny a aktívnej prípravy.  

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania bolo slávnostne vydané 46 deťom 

dňa 30.06.2017. 
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4. Údaje o počte zamestnancov školy 

 

Celkový počet zamestnancov  16 

Z toho pedagogickí zamestnanci ZRŠ pre MŠ 1 

  Učiteľky MŠ 11 

Z toho nepedagogickí zamestnanci  Školníčka + upratovačka 1 

  Upratovačky 3 

 

Pedagogickí zamestnanci/trieda Nepedagogickí zamestnanci 

Bc. Lenka Willigerová – učiteľka 

1. trieda – ZAJAČIKY Mária Staňová - školníčka 

Adriána Vráblová – učiteľka 

1. trieda - ZAJAČIKY Miriam Žáková - upratovačka 

Bc. Katarína Šušoliaková – učiteľka 

2. trieda – ŽABKY   Daniela Bugáňová- upratovačka 

Bc. Katarína Schmidtová – učiteľka  

2. trieda – ŽABKY   Danka Šlesarová -  upratovačka 

Bc. Mária Melišová – zástupkyňa RŠ pre MŠ 

3. trieda – LIENKY    

Júlia Gáborová – učiteľka  

3. trieda – LIENKY  

Bc. Mária Mikulová – učiteľka 

4. trieda - VČIELKY  

Bc. Dominika Poliaková – učiteľka 

4. trieda - VČIELKY  

Dominika Turačková – učiteľka 

5. trieda - SOVIČKY  

Oľga Ondrušová – učiteľka 

5 trieda - SOVIČKY  

Bc. Anna Cingelová – učiteľka 

6. trieda - MRAVČEKY  

Mgr. Jana Chebeňová – učiteľka  

6. trieda - MRAVČEKY  
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4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky, niektorí                 

sú    držiteľmi  certifikátov  a osvedčení  v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania.   

Priebežne sa zúčastňujú odborných seminárov,  kurzov  a  školení  zameraných       

na zlepšenie kvality výchovno –  vzdelávacieho procesu. 

 

Počet  pedagógov v MŠ: 12    Počet kvalifikovaných pedagógov v MŠ : 12 

 

4.2 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 

 

Podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších       

predpisov vykonala zástupkyňa riaditeľky školy pre  materskú školu prvú atestáciu. 

Názov atestačnej práce: Návrh projektu rozvoja prírodovednej gramotnosti detí 

predškolského veku prostredníctvom aktivít environmentálnej výchovy.   

 

Ďalšie vzdelávanie učiteliek MŠ bolo organizované: 

 Trnavskou univerzitou v Trnave  –  odbor predškolská a elementárna pedagogika          

– bakalárske štúdium a odbor predškolská pedagogika – magisterské štúdiu.  

 Informáciami získavanými prostredníctvom metodického združenia a pedago-

gických rád, formou praktických ukážok výchovno-vzdelávacej činnosti,             

informáciami a poznatkami získavanými zo školského úradu vo Varíne. 

 

Pedagogickí zamestnanci si dopĺňali svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry, 

odborných časopisov, metodík a tiež prostredníctvom internetového portálu.           

Pri práci s deťmi využívali svojpomocne zhotovené pomôcky a pracovné listy.               

Vo vyučovacom procese pracovali aj podľa pracovných zošitov schválených   

MŠVVaŠ SR, ktoré mali k dispozícií všetky deti od 3-6 rokov. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese využívali odbornú literatúru a časopisy: 

 Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 

 Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. 

 Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. 

 Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách. 

 Metodika predprimárneho vzdelávania. 

 Ako spoznať dieťa v materskej škole – pedagogická diagnostika.  

 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD. 

 Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv. 

 Environmentálna výchova v materskej škole. 

 Dieťa a jeho svet,  Edukačnými hrami spoznávame svet. 

 Odborné časopisy: Predškolská výchova, Manažment školy, Dobrá škola. 

 Detské časopisy: Vrabček, Včielka, Lienka. 
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5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

O všetkých zrealizovaných aktivitách sme informovali verejnosť na  webovom sídle 

našej školy www.skola-varin.sk v časti materská škola - fotogalérie a akcie.             

MŠ  prezentuje niektoré aktivity aj v obecnom časopise Varínčan. Aktivity  mali           

nadštandardnú úroveň spoločenského, kultúrneho  a športového charakteru, ktoré 

pozitívne ovplyvnili výchovno-vzdelávaciu činnosť materskej školy. Boli                

organizované v spolupráci so základnou školou, s obcou, obecnou knižnicou,       

bábkovým divadlom Žilina, so Správou  Národného  parku Malá Fatra a s členmi    

Psovodov záchranárov v Žiline a plaveckou školou Nereus.  

 

Jednodňové aktivity: 

  „ Jeseň – pani bohatá“- výstava prác z jesenných plodov, ovocia a zeleniny 

 Ovocné posedenia spojené s dňom výživy 

 Mliečny deň spojený so svetovým dňom mlieka 

 Počítačové aktivity detí 

 Divadelné a hudobné predstavenia v MŠ hrané profesionálnymi hercami:  

„Abeceda zdravia“, „Domček, ktorý kašľal“, „Šašo Jašo“, „Domček na stračej nôžke “.  

 Návšteva bábkového divadla v Žiline – predstavenia „Zvedavý sloník“ 

a „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov “ 

 Zdobíme si stromček 

 Pečenie medovníkov 

 Vítame Mikuláša 

 Hry so snehom 

 Sviatok Lucie 

 Karnevalová zábava 

 Kŕmenie labutí a kačiek 

 Sadíme rastlinky 

 Staráme sa o zúbky 

 Kolektívne a individuálne fotenie detí pod vedením profesionálneho fotografa 

 Návšteva a vystúpenie prvákov v MŠ a škôlkarov v ZŠ  

 Stretnutie s ochranármi Malej Fatry – účasť detí na výstave zvierat 

a výukovom programe: „Vodný kolotoč“ 

 Návšteva knižnice  

 Slávnosť pri stavaní mája 

 Výstava detskej literatúry spojená s predajom v spolupráci s organizáciou Ikar 

 Oslava MDD – športové a súťaživé aktivity 

 Športové dopoludnia na dvore MŠ  

 Branná vychádzka – čistenie okolia 

 Deň Zeme 

 Ukážka výcviku psovodov záchranárov 

 Skúška zdatnosti - turistický výlet s predškolákmi ku chate Rozbehov pod  

Jedľovinou 

http://www.skola-varin.sk/
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 Koncoročný výlet predškolákov – vyhliadková plavba loďou po Oravskej 

priehrade a Slanickom ostrove 

 Odovzdávanie tabla 

 Rozlúčka s predškolákmi spojená so slávnostným odovzdávaním Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania– „ Deň plný zábavy, tanca a hier “ 

 

Viacdňová aktivita:  

 Plavecký kurz pre predškolákov 

  

V  dňoch  od  21.03.2017  do 27.03.2017  absolvovalo  36  predškolákov kurz plávania.   

Cieľom kurzu bolo vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k vode a zvládnuť základné    

plavecké zručnosti ako dýchanie, ponáranie, vznášanie, splývanie a skoky,               

napodobenie jednoduchých plaveckých pohybov horných a dolných končatín.        

Plavecký kurz viedli pracovníci plaveckej školy Nereus v Žiline s kvalifikáciou      

trénera plávania, ktorí využívajú hravú formu výučby s plaveckými pomôckami.  

 

Aktivity a prezentácia detí na verejnosti: 

 

Na nasledovných kultúrnych podujatiach a súťažiach mali deti možnosť ukázať   

svoje vedomosti a talent prostredníctvom dramatizácie, tancov, piesní, básní, hier 

a výtvarných činností. 

 

 Úcta k starším – vystúpenie detí s kultúrnym programom v obci. 

 Vianočné besiedky - triedne vystúpenia detí v materskej škole. 

 Oslava fašiangov – vystúpenie detí s kultúrnym programom v obci. 

 Oslava Dňa matiek – triedne vystúpenie pre rodičov v materskej škole. 

 Deň matiek v obci – vystúpenie detí s programom na námestí. 

 Vítanie bábätiek  – vystúpenie detí s programom v obci. 

 Prezentácia detských prác v časopisoch „Zvonček“ a „Vrabček“ 

 Spolupráca materskej školy s médiami- uverejňované práce detí a príspevky 

MŠ v obecnom časopise „Varínčan“ 

 Účasť detí na výtvarných  súťažiach, napr. Vesmír očami detí; 

 

5.1 Záujmové krúžky a voľnočasové aktivity materskej školy: 
 

Záujmová činnosť pre deti z materskej školy bola realizovaná v spolupráci s obcou 

a to v  popoludňajších hodinách. Rodičia mali možnosť prihlásiť svoje dieťa na       

bezplatné krúžky, ktoré mali požadovanú odbornú úroveň a boli rešpektované ako     

úlohy nadštandardné na podporu  zefektívnenia   výchovno – vzdelávacej činnosti 

v materskej škole. 
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Deti ( od 4 rokov ) z materskej školy navštevovali nasledovné krúžky: 

 

 Tanečný krúžok 

Krúžok prebiehal v priestoroch MŠ a jeho cieľom bolo rozvíjať u detí            

rytmické cítenie, rozvíjanie spolupráce  jedinca v rámci kolektívu, vytváranie 

pozitívneho vzťahu k hudbe a tancu, osvojenie si základných tanečných     

prvkov, rôznych tanečných štýlov a jednoduchých choreografií. Pohybová       

činnosť bola realizovaná pod vedením učiteliek MŠ: Bc. Anny Cingelovej           

a Bc. Kataríny Schmidtovej. 

 

 Šikovné rúčky  

Cieľom krúžku bolo rozvíjať výtvarné nadanie detí podľa vlastného výberu, 

utvoriť pozitívny vzťah detí predškolského veku k výtvarnému umeniu           

a tvorivej činnosti, oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými technikami        

a naučiť sa používať rôzne výtvarné pomôcky pri práci. Výtvarná činnosť detí 

sa uskutočňovala v MŠ pod vedením učiteľky MŠ: Bc. Lenky Willigerovej.   

 

 Grafomotorické cvičenia pre predškolákov – obsahovali cviky, ktoré          

poskytovali prípravu správneho úchopu písacieho materiálu a nácviku      

rôznych druhov čiar, vlnoviek a oblúkov. Grafomotorické cvičenia pomáhali    

deťom rozvíjať jemnú motoriku a psychické funkcie potrebné pre písanie 

a kreslenie. Zvládnutie grafomotorických zručností je dôležité pre deti pred 

nástupom do školy, pretože sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej   

zrelosti dieťaťa. Krúžok prebiehal v priestoroch MŠ pod vedením učiteľky MŠ: 

Bc. Kataríny Šušoliakovej.  

 

 Hravá angličtina - deti mali možnosť vytvoriť si vzťah k poznávaniu                 

a oboznamovaniu sa hravou formou s anglickým jazykom prostredníctvom           

učiteľky MŠ:  Bc. Dominiky Poliakovej. Krúžok prebiehal v priestoroch MŠ. 

Krúžok bol zameraný na oboznamovanie sa so základmi  cudzieho jazyka 

prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme 

sa deti naučili jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky, 

opakovali si ju použitím rôznych didaktických metód a foriem.  

 

5.2 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom a rodičom 

 
Po predložení a odsúhlasení aktivít z plánu práce školy sa väčšina rodičov podieľala 

na ich realizácii. Rodičia boli na viditeľnom mieste informovaní o pripravovaných 

aktivitách v materskej škole, o výchovno – vzdelávacej činnosti  a   výsledkoch     

prác ich detí. Spolupracovali pri tvorivých dielňach, kultúrnych podujatiach 

a brigádach. Triedne učiteľky pomáhali rodičom riešiť konfliktné situácie s deťmi, 

poskytovali  im odborné rady a tvorili tak rovnocenné partnerstvo pri výchove     

dieťaťa. Celkovo spolupráca s rodičmi a školou je na dobrej  úrovni. 
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Akcie materskej školy, detí a rodičov 

Rodičia sa zúčastnili na  brigáde v materskej škole, ktorá sa konala počas jarných   

mesiacoch. Počas školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie – tzv. tvorivé     

dielne, ktoré boli realizované v spolupráci s rodičmi v popoludňajších hodinách 

a boli ukončené výstavkou vyrobených produktov. 

 

 Jesenné tvorivé dielne 

( výroba jesenných dekorácií a strašidielok z jesenných plodov ) 

 Vianočné tvorivé dielne 

( výroba vianočných dekorácií a ozdôb na Vianoce a vianočné trhy v MŠ )  

 Veľkonočné tvorivé dielne  

( výroba veľkonočných dekorácií ) 

 Jarné tvorivé dielne 

( výroba jarných dekorácií ) 

 

6. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.  

 

7. Údaje o projektoch, do ktorých je materská  škola zapojená a ich            

vyhodnotenie 

 MŠ je zaradená do programu predškolského vzdelávania IBM Kid Smart Early         

Learning Programme. Z programu Medzinárodnej nadácie IBM využívame dve          

výukové zostavy Kid Smart   vrátane tlačiarni a výukového softvéru v slovenskom 

jazyku  Alik: Než pôjdem do   školy a Čím budem , ako aj výukového softvéru                  

v anglickom jazyku. Cieľom tohto projektu je zvládnuť manipuláciu s počítačom, 

prostredníctvom edukačných programov pre deti. Projekt bol realizovaný v štyroch 

triedach u detí 4-6 ročných. 

 Do projektu s názvom Goodyear – Bezpečná škôlka sme sa zapojili s hlavným 

cieľom zvýšenia bezpečnosti detí MŠ v rámci cestnej premávky.  

  Materská škola je zaradená v národnej sieti Škôl podporujúcich zdravie 

v Slovenskej republike. Tento základný projekt sa každý školský rok dopĺňa o nové 

interné projekty, programy a akcie, ako napr. tematické týždne s názvom „ Svetový 

deň výživy“, „ Svetový deň mlieka“, „ Deň jablka“.  Pri realizácii týchto tematických 

celkov sme využívali metodický a edukačný materiál, pomôcky a pracovné zošity. 

V spolupráci s rodičmi sme deťom pripravili bohaté občerstvenie pripravené z ovocia 

a zeleniny. 

 Ďalšie školské projekty sú zamerané od práce s deťmi a rodičmi,                      

cez mimoškolské a voľno časové aktivity, prezentáciu na verejnosti až po vlastnú 

tvorbu učebných pomôcok. Každý rok sa objavia zaujímavé nové aktivity, ktoré sú            

zamerané najmä na zážitkové  učenie detí. Ľudové  tradície  ako  napríklad Fašiangy, 

Lucia, stavanie, váľanie mája atď., sa stali tradičnými školskými podujatiami. 
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 Pri dodržaní vonkajších a vnútorných podmienok materskej školy sme plnili 

ciele zo školských interných projektov z oblasti environmentálnej výchovy s názvom 

„Naša planéta Zem“, z oblasti  predčitateľskej gramotnosti s názvom „V ríši rozprá-

vok“ a z oblasti regionálnej výchovy projekt s názvom „Ako to bolo kedysi a ako je 

to dnes“.  Za plnenie cieľov z projektov boli zodpovední všetci pedagogickí            

zamestnanci MŠ a za kontrolu plnenia cieľov z projektov boli zodpovedné koordiná-

torky projektov: Mgr. Jana Chebeňová, Bc. Katarína Šušoliaková a Bc. Katarína 

Schmidtová.   

 

7.1  Stručná charakteristika interných projektov 

 

Projekt predčitatateľskej gramotnosti 

 

V RÍŠI ROZPRÁVOK 

 

Predčitateľská gramotnosť zohráva dôležitú úlohu v jazykovo - komunikačnej 

edukácii, ktorá je zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí 

v troch, vzájomne sa prelínajúcich zložkách: Rozvoj hovorenej reči, rozvoj písanej 

reči a rozvoj komunikačných spôsobilostí. Všetky tri zložky predčitateľskej          

gramotnosti sú potrebné na rozvoj gramotnosti dieťaťa v MŠ, ktoré zároveň tvoria 

základ nadobúdania vedomostí a schopností aj v neskoršom vzdelávaní.  

 Projekt predčitateľskej gramotnosti sa realizoval s deťmi vo veku od 3 – 6      

rokoch. Pedagogickí zamestnanci jednotlivých tried primerane kládli nároky            

na jednotlivé aktivity a ciele vzhľadom  k  vekovým individuálnym požiadavkám 

detí.  Aktivity sa prelínali s naplánovanými cielenými edukačnými  aktivitami MŠ.  

Cieľom projektu „V ríši rozprávok“ bolo postupné osvojovanie si čitateľských 

zručností a návykov prostredníctvom využívania overených, ale aj inovovaných     

metód konštruktivizmu, ako sú: „čítanie“ maľovaného čítania, tvorba a čítanie      

prediktabilného textu, pojmové mapy, spoločné čítanie, riešenie slovných rébusov, 

slovných hier, analyticko-syntetických hier so slovami v básňach, rečňovankách 

a rozprávkach spojených s kreatívnym  tvorením a zaujímavou prácou s detskou lite-

ratúrou.  

 

Rozpis splnených cieľov z projektu „V ríši rozprávok“ počas šk. roka 2016/2017 

 

September 
Deti sa oboznámili s detskou literatúrou v materskej škole, naučili sa 

s ňou správne manipulovať.  

Október 
Predstavili a rozprávali o svojej obľúbenej rozprávkovej knižke       

prinesenej z domu.   

November 

Zúčastnili sa na besede s varínskou rodáčkou Monikou Novákovou, 

autorkou novej detskej knihy „O trpaslíkovi Hudroškovi“. 
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December 

Rozprávali podľa obrázkov z predstavenej knižky v mesiaci             

november. Obsah a zážitky z rozprávky vyjadrovali v kresbe. Naj-

krajšie práce boli  ocenené  a vystavené vo vestibule materskej školy. 

Január 

Deti sa oboznamovali s tlačenou formou písmen, vyhľadávali slová, 

ktoré sa na dané písmeno začínajú. Staršie deti analyzovali začiatočné 

aj končiace písmeno slova, ktoré následne priraďovali k abecede, prí-

padne začiatočné a končiace písmeno  priraďovali k obrázku. 

Február 

Spoločnou prácou vytvárali „maľované čítanie“ na ľubovoľnú tema-

tiku. Námetom bola známa detská literatúra, alebo  príbeh vymysle-

ný deťmi.   

Marec 

Oboznámili sa s rôznymi druhmi kníh  pre deti ako sú rozprávky, 

leporelá, enyklopédie, sci-fi, knihy náučné, historické, dobrodružné, 

jazykové, kuchárske, ktoré sa môžu aj zapožičať v miestnej knižnici.  

Apríl 

Rozprávkami s  prediktabilným textom rozvíjali pamäťové čítanie, 

dbali na gramatickú správnosť rečového prejavu. Deti od štyroch    

rokoch samostatne tvorili leporela, mladšie deti využívali rozprávko-

vé leporelá vytvorené učiteľkou. 

Máj 

Vytvárali  pojmovú mapu k vybraným písmenám abecedy prostred-

níctvom vlastných kreslených obrázkov, alebo vystrihnutých a nale-

pených obrázkov z časopisov.  

Jún 

V priebehu mesiaca jún počas ranných a popoludňajších CVVA    

dramaticky stvárňovali známe detské rozprávky. Pri dramatizácii  

využívali maňušky a bábky. 

 

  

Projekt environmentálnej výchovy  

 

NAŠ PLANÉTA ZEM 

 

Environmentálna výchova, ktorá sa realizuje v materskej škole, poskytuje 

priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu   

človeka, dieťaťa k životnému prostrediu. Projekt prebiehal počas celého školského 

roka.  Formy a metódy realizácie projektu sa prispôsobovali vekovým osobitostiam 

a potrebám detí predškolského veku.  

      Materská škola plnila ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre                

predprimárne vzdelávanie v materských školách vo vzdelávacej oblasti ,,Človek 

a príroda“. Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a  príroda je počiatočný rozvoj 

prírodovednej gramotnosti. Táto vzdelávacia oblasť sa člení do nasledujúcich podo-

blastí: Vnímanie prírody, Rastliny,  Živočíchy, Človek, Neživá príroda a prírodné javy.   

 



Strana 16 z 21 

 

Cieľom projektu „Naša planéta Zem“ bolo uplatniť prírodovednú gramotnosť 

cez jednotlivé prírodovedné spôsobilosti vo výchovno-vzdelávacom procese pri     

rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštnosti detí. Prostredníctvom rôznych   

eko - aktivít, hier, piesní a  tancov sme deti viedli k poznávaniu prírody a životného 

prostredia. Projekt umožňoval uplatňovať a rozvíjať kognitívne procesy  detí, ich 

vnímanie všetkými zmyslami, rozlišovanie a porovnávanie,  analýzu, syntézu,      

diskusiu, hodnotenie, riešenie problémov, popisovanie, tvorenie, dramatické     

stvárnenie, kreslenie, určovanie,  skúmanie, experimentovanie, bádanie, prácu 

v malých skupinách, čím zabezpečoval rozvoj celej osobnosti dieťaťa.  

 

Rozpis splnených cieľov z projektu „Naša planéta Zem“ počas šk. roka 2016/2017 

 

September 
Deti zbierali jesenné plody a iný prírodný materiál, z ktorých vytvá-

rali rôzne postavičky, prívesky, svietniky a ozdôbky.  

Október 

Pri príležitosti Svetového dňa výživy rozpoznávali  rôzne druhy  

ovocia a zeleniny, uvedomovali si význam ich konzumácie pre 

správnu  životosprávu a zároveň ich ochutnávali. Vytvorili výstavku 

ovocia a zeleniny.  

November 
Na pobyte vonku vnímali rôznorodosť rastlinnej  ríše. Pri príležitosti 

Svetového dňa stromov hľadali ich rozdielne znaky.  

December 
Starali sa o zvieratká v zime, kŕmili vtáctvo v búdkach na školskom 

dvore, prikrmovali kačky a labute na rieke Váh.    

Január 
Uvedomovali si zmeny v prírode počas roka, zapájali sa do hier so 

snehom. 

Február 
Získali nové poznatky o planéte Zem a  o vesmírnych telesách, preze-

rali encyklopédie o vesmíre. Priniesli si vlastné encyklopédie z domu. 

Marec 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov poznali význam 

a dôležitosť lesov pre rastliny, zvieratá a človeka. Triedili prírodné 

reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.  

Apríl 

Pri príležitosti Svetového dňa vody poznávali význam vody pre     

rastliny, živočíchy a človeka, oboznamovali  sa  s problematikou     

znečisťovania vody rôznymi  škodlivými látkami.  

Máj 
Pozorovali, porovnávali a vyhľadávali rôzne druhy živočíchov podľa 

vonkajších znakov ich tiel, spôsobu pohybu a získavania si potravy. 

Jún 
Absolvovali turistickú vychádzku ku chate Rozbehov, oboznámili      

sa s okolitou prírodou a pohorím Jedľovina. 
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Projekt regionálnej výchovy  

 

AKO TO BOLO KEDYSI A AKO JE TO DNES 

 

Regionálna výchova sa zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. V súčasnej dobe pri výchove a vzdelá-

vaní mladej generácie nemôžme zabúdať na naše národné tradície a bohatú kultúrnu 

minulosť.  Túto môžeme v predprimárnom vzdelávaní odovzdávať vo výchovno        

- vzdelávacom procese prostredníctvom regionálnej výchovy.      

  Cieľom regionálnej výchovy v MŠ  bolo vytvárať u detí predpoklady na      

pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudové-

ho umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Vychovať            

osobnosť, ktorá má svoju identitu, je hrdá na svoj národ, vlasť a pozná svoju históriu.             

Posilňovali sme úctu ku kultúrnym a historickým hodnotám a tradíciám našej obce, 

vytvárali pozitívny vzťah k nášmu regiónu, ku krajine, rodine, ľuďom. 

 Ciele sme realizovali prostredníctvom zážitkového učenia, zážitkových      

edukačných hier a aktivít. Tieto edukačné hry a aktivity smerovali k poznávaniu, 

rozšíreniu a prehĺbeniu detských predstáv o okolitom svete a boli zamerané              

na     všetky rozvojové oblasti dieťaťa. Vytvárali predpoklady u dieťaťa na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku kráse, k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu              

kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

 

Rozpis splnených cieľov z projektu „Ako to bolo kedysi a ako je to dnes“            

počas šk. roka 2016/2017 

 

September 
Deti sa oboznamovali s tradičnými jedlami a nápojmi nášho regiónu 

spojené s ochutnávkou niektorých z nich. 

Október 

Deti sa oboznámili so včelárskym remeslom, upevňovali si pozitívny 

vzťah k prírode, oboznámili sa so včelárskymi produktami a ich lieči-

vými vlastnosťami. 

November 
Navštívili požiarnu zbrojnicu v našej obci spojenú s besedou, uvedo-

mili si dôležitosť existencie záchranných zložiek - hasiči, policajti,… 

December 
Oboznámili sa s vianočnými zvykmi, zúčastnili sa na pečení             

vianočných oblátok a na ich ochutnávke.   

Január 
Oboznámili sa s tradíciou pečenia chleba v každej domácnosti              

a porovnávali pečenie v minulosti. 

Február 

Oboznámili sa s  historickými a kultúrnymi pamiatkami našej obce       

– vytvárali si pozitívny vzťah k architektúre a kultúre. Poznávali         

najvýznamnejšie objekty v obci. 

Marec 
Navštívili miestnu tlačiareň, vytvárali si pozitívny vzťah ku knihe,  

oboznámili sa s procesom vzniku knihy a jej cestou do našich rúk. 
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Apríl 
Zdobili kraslice, zúčastnili sa na výzdobe priestorov MŠ pri príleži-

tosti Veľkej noci. 

Máj 
Vyzdobili máj farebnými stužkami, nacvičili pásmo ľudových         

riekaniek, piesní a tančekov pri príležitosti oslavy stavania mája.   

Jún 
Oboznámili sa s tradičnými dobovými predmetmi používanými v 

domácnosti a na poli, prezreli si ukážku ľudových krojov našej obce. 

 

 

8. Priestorové a materiálno – technické podmienky  

 

 Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu – skladá sa z troch 

budov.  Triedy sú priestranné, jedna trieda je oddelená spálňou, v piatich  triedach    

sa rozkladajú  lehátka na spanie, čím sa umožňuje deťom väčší priestor na výchovno 

– vzdelávaciu činnosť. Každá trieda je spojená s kuchynkou na výdaj jedla zo školskej 

jedálne. Súčasťou jednej triedy je izolačka pre dieťa, ktoré počas dňa ochorie, alebo 

mu príde nevoľno. V tomto prípade sa dieťa do izolačky umiestni a počká tam na 

príchod rodičov, ktorí si ho prídu z MŠ vyzdvihnúť.    

 Poloha materskej školy je ideálna na plnenie cieľov a úloh týkajúcich               

sa environmentálnej výchovy. Deti mali možnosť získavať skúsenosti v prirodzenom 

prostredí v okolí pohoria Jedľoviny, rieky Varínky a Váhu. Spoznávali niektoré   

druhy rastlín, kvetov, drevín, zvierat a s tým spojenú ochranu prírody. Areál          

školského dvora si dopĺňali výsadbou nových rastlín, bylín, kvetín a stromov, o ktoré 

sa počas školského roka starali a sledovali ich vývoj.  

Prostredie materskej školy spĺňa estetické a priestorové podmienky z hľadiska 

ich vplyvu na plnenie cieľov zo školského vzdelávacieho programu. Deti majú       

prístup k hračkám a pomôckam, čím môžu plánovať a vytvárať hrové prostredie 

podľa vlastného  zámeru a pracovného tempa. Tvoria podľa vlastných predstáv na 

základe samostatného rozhodovania, pričom dodržiavajú vopred stanovené     pra-

vidlá.  

V každej triede sa nachádza CD prehrávač a klávesový nástroj, v dvoch     

triedach je televízor, video a DVD prehrávač.  Tri triedy sú vybavené interaktívnou 

tabuľou. Deti v triedach využívajú počítače, na ktorých majú možnosť venovať          

sa rôznym  výukovým programom. 

Detská odborná literatúra je súčasťou každej triedy, učiteľská knižnica             

sa dopĺňa podľa potreby a ponuky odborných a certifikovaných publikácií.           

Taktiež pravidelne dopĺňame aktuálnu a platnú legislatívu.  
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9. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 
Psychohygienické zásady výchovy a vzdelávania boli dodržané podľa      

Školského poriadku materskej školy. Výchovno - vzdelávací proces v materskej škole 

pozostával  z relatívne ustálených foriem. V týchto formách sa vzhľadom na          

optimálny   biorytmus  a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku             

rešpektovali   rozmanité potreby a záujmy ako aj túžby po poznaní. Denný poriadok 

bol  usporiadaný tak, aby striedanie  činností s rôznym stupňom náročnosti                      

na sústredenosť, pozornosť a myšlienkové operácie dieťaťa, zohľadňoval                 

psychické, mentálne možnosti dieťaťa, rozvíjal  psychickú, fyzickú a sociálnu oblasť. 

Obsah bol diferencovaný podľa  vekových osobitostí.  Deťom sme ponúkali           

podnetné  prostredie na rozvíjanie celkovej osobnosti dieťaťa, budovali sme citový 

vzťahu  a dôveru medzi uč. a dieťaťom. 

V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov sme vytvárali podmienky                  

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom 

na dodržiavanie „Práv dieťaťa“: 

 právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, 

 právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti, 

 právo na celostný rozvoj osobnosti, 

 právo na sebarozvoj dieťaťa. 

Denný režim bol upravený voľnejšie a rešpektoval individuálne požiadavky          

jednotlivých detí. 

Pitný režim ( čaj, voda ) bol zabezpečený celý deň, každé dieťa malo svoj označený    

pohár, ktorý používalo vždy, keď sa chcelo napiť. Čistá voda bola k dispozícii 

v nápojových zásobníkoch, ktorí uľahčovali deťom dodržiavanie pitného režimu    

počas  celého ich pobytu v materskej škole. „Školu podporujúcu zdravie“, sme plnili 

v snahe predchádzať chorobám detí a taktiež sme posilňovali ich obranyschopnosť 

organizmu pravidelným pobytom vonku. 

 

10. Vyhodnotenie plnenia cieľov v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 

Materská škola priebežne plnila stanovené hlavné ciele, dlhodobé úlohy          

a zámery výchovy a vzdelávania na veľmi dobrej úrovni o čom svedčí realizácia   

aktivít školy, osveta, dokumentácia, spolupráca s okolitými  inštitúciami,                        

ako aj úspešnosť plnenia úloh smerujúcich k dosiahnutiu cieľa. 

Pri napĺňaní základného poslania predškolskej výchovy sme v prvom rade   

vytvárali priaznivú klímu pre osobnostný rozvoj dieťaťa. Akceptovali sme, že MŠ   

navštevujú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rozdielnymi vekovými           

osobitosťami. Pri každej výchovno-vzdelávacej činnosti bola podstatná voľba             

a operacionalizácia cieľov zo zreteľom na Štátny vzdelávací program ISCED 0            
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a ŠkVP rešpektujúc vekové osobitosti detí, vekuprimeranosť, dodržiavanie             

pedagogických a psychohygienických zásad. Vytvorili sa podmienky pre aktívnu 

výchovu a vzdelávanie s dôrazom na rok pred plnením povinnej školskej               

dochádzky. Aktívne sa uskutočňovali aktivity so zameraním na psychomotorické 

zručnosti detí, pohybovo – športové akcie. Zamerali sme sa na rozšírovanie envi-

ronmentálnej výchovy, posilňovanie zdravého životného štýlu, maximálne využitie 

zážitkového učenia a edukačných aktivít.  
 

Výchovno-vzdelávacie výsledky  boli vypracované na základe triednych  

ročných hodnotení, analýzy poznatkov z triednych hospitácií a diagnostiky detí.  

Plánovanie prebiehalo podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet ako farebný 

kvet“, ktorý vypracoval pedagogický kolektív materskej školy podľa Štátneho     

vzdelávacieho programu ISCED 0. Ciele sme špecifikovali podľa vekových  

a individuálnych osobitostí detí a dopĺňali ich napr. programom environmentálnej 

výchovy, predčitateľskej a počítačovej gramotnosti. Úlohy boli plnené prostredníc-

tvom progresívnych metód, na ich splnenie sme využívali pomôcky, metodické    

materiály, zborníky a odborné časopisy, ktorými škola disponuje. Plnenie cieľov bolo 

sledované v rámci vnútroškolskej  kontroly, konkrétne počas kontroly triednej  

agendy,  kde sa zisťovalo plánovanie konkrétnych úloh. 

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali kvalifikované učiteľky, čo do 

značnej  miery ovplyvňovalo jeho vysokú kvalitu. Pri edukácii sme využívali     

progresívne metódy a formy práce s množstvom didaktického materiálu a pomôcok. 

Pomocou vstupného diagnostického testu sme získali základné informácie o deťoch, 

vrátane diagnózy reči, čím sme si mohli zvoliť individuálny prístup k deťom podľa 

potreby. V prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sme odporúčali 

využívať logopedické služby špeciálnych pedagógov.  

 

Výchova detí  bola smerovaná k ľudským právam – právam dieťaťa.        

Prednostne sme sa sústreďovali na osobnosť dieťaťa, na jeho pocity, skúsenosti 

a očakávania. Vytvárali sme optimálnu klímu v triede, pozitívne ovplyvňovali vzťa-

hy medzi deťmi. Z hľadiska zdravého vývinu detí sme denne realizovali činnosti za-

bezpečujúce životosprávu – hygiena, stolovanie – desiata – obed – olovrant, pobyt na 

čerstvom vzduchu,  popoludňajší odpočinok. Plnili sme adaptačný a pitný režim. 

 

Výchovu a vzdelávanie sme deťom sprostredkovávali prostredníctvom    

edukačných aktivít, ktoré umožňujú spájať spontánnu detskú činnosť – hru                 

s cieľavedomou prácou a učením. Edukačná aktivita je jednou z metód výchovy 

a vzdelávania. Pri jej zostavovaní a príprave sme využívali odbornú literatúru 

s názvom: „Edukačnými hrami spoznávame svet“, pomocou ktorej sme rozvíjali   

oblasť kognitívnu, perceptuálno – motorickú a emocionálnu, podporovali sme      

samostatnosť, zdravé sebavedomie a tvorivosť detí. 
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11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú         

nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania 
 

Dobré výsledky: 

 

 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, zvýšený záujem o vzdelávanie  

 Rozvoj grafomotorických  zručnosti detí predškolského veku, ako dôležitá 

príprava na vstup do ZŠ. 

 Ponuka krúžkovej činnosti pre deti MŠ v spolupráci s obcou. 

 Prezentácia aktivít a diania MŠ prostredníctvom webového sídla školy. 

 Prezentácia detí na verejnosti prostredníctvom kultúrnych vystúpení v obci. 

 Priestranný školský dvor a estetické priestory materskej školy. 

 Zapájanie detí do výtvarných súťaží a ich úspechy v nich. 

 

Nedostatky vrátane návrhov opatrení: 

 

 Nedostatočná kapacita MŠ vzhľadom na záujem zákonných zástupcov 

o umiestnenie dieťaťa v našej MŠ. 

 Nezáujem rodičov o dianie v MŠ. 

 Veľký výskyt detí s poruchami reči a  s tým spojený nezáujem rodiča 

o nadviazanie spolupráce s logopédom. 

 Modernizácia priestorov materskej školy. 

 Nedostatok finančných prostriedkov pre ďalšie vzdelávanie učiteliek                 

– kontinuálne vzdelávanie. 

 

 

 

 

  

 


