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Motto: Srdcom spoznáte, čo je správne 

 

Výchova a vzdelávanie v materských školách ako inštitúciách   

predprimárneho vzdelávania sú v súlade so školským zákonom založené na 

týchto princípoch: 

 
 Bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky 

 Rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno- 

vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie 

 Zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie 

 Rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

 Celoţivotného vzdelávania 

 Výchovného poradenstva 

 Slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí 

v súlade s moţnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy 

 Zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých 

 v oblasti vedy, výskumu a vývoja 

 prípravy na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muţa a ţeny, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboţenskej tolerancie 

 kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej 

sústavy 

 integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho 

vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície 

 posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu špecifickými výchovný- 

      mi zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov,  

      socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a   

      tvorivosť 

 vyváţeného rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa v školskom vzdelávaní 

 zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneuţívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu 

národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie 

 rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa 

 rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom 

uznanou cirkvou alebo náboţenskou spoločnosťou a v školách zriadených inou fyzickou 

osobou alebo právnickou osobou 

 zákazu pouţívania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní 

      

 

 

 

 

 

 

 



Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie 

a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

 

Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý ţivot potešenie zo 

vzdelávania. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý, čestný, morálny, charakterný, 

múdry, vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny, šťastný, vyrovnaný, 

zdravý a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, ţivotnému prostrediu) človek. 

 

 Proces výchovy a vzdelávania smerujúci k tomuto ideálu by mal začať uţ od 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole a pokračovať v priebehu celého ţivota. V MŠ 

je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania. 

 

 Humanistické princípy v predškolskej výchove: 

 

 Právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s dohovorom o právach dieťaťa. 

 Právo na rozvoj vlastnej individuality. 

 Právo na celostný rozvoj osobnosti. 

 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu, emocionálnu, sociálnu 

a kognitívnu úroveň, ktorého východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie hrou 

a začleňovanie dieťaťa do skupiny a kolektívu. 

 

1.  Poskytnúť deťom základné poznatky o ţivej a neţivej prírode, viesť deti k uvedomovaniu 

si významu prírody pre všetky ţivé tvory, dokázať zhodnotiť význam zdravého ţivotného 

prostredia pre ďalšiu existenciu prostredia človeka, poukázať na dôleţitosť symbiózy medzi 

prírodou a človekom, naučiť sa ju vnímať a ochraňovať – edukačné aktivity o prírode. 

 

2.  Doma aj v materskej škole prejavovať pozitívne postoje k zdravému ţivotnému štýlu, 

dodrţiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých, zaujať pozitívne postoje k svojmu 

zdraviu i k zdraviu iných- besedy, tvorivé dielne. 

 

3.  Vytvárať u detí pozitívny vzťah k pohybu a hudbe, upevňovať elementárne základy 

pohybovej kultúry a rytmiky, pestovať správnu techniku drţania tela, zosúladiť celkový 

pohybový prejav s hudbou – folklórny tanec. 

 

4.  Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb, viesť ich k pozitívnemu vzťahu 

k pravidelnému športovaniu a boju proti obezite účasťou v školských aktivitách a športovej 

olympiády detí materských škôl -  pohybové  aktivity, športová hala.  

 



5.  Upevňovať a rozvíjať v deťoch  ľudové tradície – „Dni mesta“, vystúpenie pre rodičov, 

starých rodičov. 

 

6. Vytvárať vhodné podmienky na získanie kompetencií v oblasti informačno-komunikačných 

technológií – hry a úlohy na počítačoch, spolupráca s CVČ Kalokagátia. 

 

7.   Získavať kompetencie v predčitateľskej gramotnosti, komunikácie v slovenskom jazyku 

a formou krúžkovej činnosti získať čiastočné kompetencie v cudzom jazyku – anglickom. 

 

8.   Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach -  profil absolventa 

predprimárneho vzdelávania. 

 

9.  Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy kaţdého dieťaťa –„ Sezónne tvorivé dielne.“  

 

10.  Vo výchove a vzdelávaní  uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, 

frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania 

rešpektujúc rozvojové možnosti detí.  

 

11.   V spolupráci so zriaďovateľom a príslušnými úradmi práce zabezpečiť pravidelnú 

dochádzku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy. Vhodným 

výberom metód práce zvyšovať poţiadavky na praktické návyky, zručnosti a komunikačné 

kompetencie rómskych detí. 

 
2. Ciele predprimárneho vzdelávania  
 

- napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu a rovesníkmi, 

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými 

inštitúciami, 

- získať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich 

pozornosť n pozitívne prejavy správania svojho dieťaťa a v prípade potreby ich 

nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo a inými odborníkmi, 

- rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať 

jedinečnosť detí, 

- podporovať nadanie, osobnosť a záujmy kaţdého dieťaťa, 

- rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine, 

- rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým ţivotným štýlom, 

- rozvíjať u detí základy environmentálneho cítenia, 

- pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach, 

- pripraviť sa na ţivot v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancii, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a cirkvami a náboţenskými spoločenstvami. 

 



3. Stupeň vzdelávania  

 

 Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu v materskej škole. Absolvent predprimárneho vzdelávania je 

pripravený na vstup do primárneho vzdelávania do základnej školy. Profil absolventa 

predprimárneho vzdelania získa to dieťa, ktoré dosiahne v závere predškolského veku 

elementárne základy kľúčových kompetencií a tak dosiahne školskú pripravenosť. 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v šiestom roku, v ktorom do 31. Augusta 

dosiahne šiesty rok veku. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania. 

 
4. Vlastné zameranie materskej školy 

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní - Školský zákon, vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách a vyuţíva moţnosť dvojúrovňového 

plánovania. 

 

Pri práci v našej materskej škole budeme vyuţívať nasledovné základné princípy práce 

s deťmi predškolského veku: 

- Tvorivo-humanistická koncepcia bude tá koncepcia, ktorá bude dominovať v našej 

praxi. Počítame, ale i s vyuţívaním prvkov iných koncepcií, hlavne sociokognitívnej 

koncepcie.  

 

- Rešpektovanie základných princípov stanovených školským zákonom, vyuţívanie 

poznatkov pedagogického výskumu, kvalitné ďalšie vzdelávanie všetkých 

pracovníčok a následné zavádzanie moderných, progresívnych stratégií do práce 

s deťmi. 

 

Tvorivo-humanistická koncepcia  zdôrazňuje: 

- ľudskú, humánnej stránku výchovy a vzdelávania,  

- rozvíjanie nonkognitívnych stránok osobnosti pred kognitívnymi funkciami, 

- v centre pozornosti je dieťa a viera, ţe kaţdého človeka moţno v kaţdom veku 

zdokonaľovať. 

 

Našu prácu prioritne zameriame na vytváranie rodinnej atmosféry, ktorú povaţujeme 

v dnešnej dobe turbulentných zmien za veľmi potrebnú pre kvalitnú výchovu a vzdelávanie 

budúcej generácie, ale i pre mladé rodiny. 

 

5. Profilácia materskej školy 

 

Po rozsiahlej rekonštrukcii bola v januári 1997 sprevádzkovaná ako zariadenie pre deti 

predškolského veku. 

 

 Názov školy:    ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč.  

tovarišstva 15, Trnava – Elokované pracovisko 

MŠ Murgašova 13, Trnava 

 Adresa školy:  Murgašova 13, Trnava 



 Telefónne číslo:     033/3236787    

 Elektronická adresa školy:               msmurgasova@ms.trnava.sk 

 Webová stránka školy:     www.msmurgasovatrnava.sk 

 Zamestnávateľ školy:    ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč.  

       Tovarišstva 15, 917 01 Trnava 

 Zriaďovateľ školy:     Mesto Trnava 

 Vedúci zamestnanci školy: 

 riaditeľka ZŠ s MŠ:    Mgr. Ţofia Halásová 

 zástupkyňa riad. pre MŠ:    Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

 vedúca ŠJ:     Magdaléna Bednarčíková 

 Zástupcovia Rady školy pri MŠ Murgašova Trnava : 

- predseda RŠ, zástupcovia rodičov, pedagogických, nepedagogických 

zamestnancov, delegovaní zástupcovia miestnej samosprávy.  

   

Dňom 31.01.2018 sa pôvodná Rada školy zrušila, nakoľko sme sa od 01.02.2018 

pričlenili ako elokované pracovisko pod Základnú školu s materskou školou Nám. Slov. uč. 

tovarišstva 15 v Trnave. 

Zloženie novej rady školy – má 11 členov: 

 

Členami rady školy sú: 

 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy – 

PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD. 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy – 

Lucia Višňovská 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – 

Ľubica Hotová 

 traja zvolení zástupcovia rodičov základnej školy – 

Ing. Martin Turčan 

Doc. MUDr. Eva Durdjaková – Kukučková, 

PhD. 

Ing. Juraj Mikulčík 

 jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy – 

Katarína Novosadová 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – 

Zuzana Jedličková 

MUDr. Branislav Kramár 

Bc. Martin Královič 

Juraj Fuzák 

 

mailto:msmurgasova@ms.trnava.sk
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Za predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava bola zvolená 

PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD. 

Podpredsedom rady školy pri ZŠ s MŠ sa stala p. Ľubica Hotová 

 Počet detí MŠ:                 60 

 Zapísaných detí do 1. roč. ZŠ k 01. 09. 2019:              23 

 Počet zamestnancov:     12 

 

  Pracovný plán:  - charakteristika školy 

    - prevádzka MŠ 

    - rozdelenie tried 

    - pracovná doba pedagogických zamestnancov 

    - pracovná doba prevádzkových zamestnancov 

    - pracovná doba zamestnancov ŠJ 

    - konzultačné dni zástupkyňe pre MŠ 

    - konzultačné hodiny vedúcej ŠJ 

Fyzikálne prostredie MŠ: 

 

 Spĺňa konkrétne poţiadavky funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti, 

variabilnosti a estetiky. 

 

Psychosociálne prostredie MŠ: 

 

 O výchovu detí sa starajú plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví 

zamestnanci ako aj zamestnanci školskej jedálne, ktorí tvoria dobrý kolektív. Snaţia sa 

vytvárať optimálnu klímu pre zdravý rozvoj a formovanie osobnosti detí. V tomto kvalitnom 

edukačnom prostredí uskutočňujeme výchovno-vzdelávacie činnosti v priebehu celého dňa. 

V kvalitnom prosociálnom prostredí MŠ zabezpečujeme dodrţiavanie práv dieťaťa, 

rešpektovanie hravého obdobia v ţivote dieťaťa, rozvoj a obhajoba princípov predškolskej 

pedagogiky v prospech dieťaťa. Vytváranie vhodného protikladu voči neprimeraným 

a prehnaným nárokom na dieťa zo strany rodičov a iných činiteľov a prostredí. Formulovanie 

jasných a zrozumiteľných, splniteľných pravidiel, dodrţiavanie dohodnutých pravidiel, 

všetkými zúčastnenými /deti, učitelia, rodičia, zamestnanci školy/. Dávame pozitívne, 

spoločensky primerané správanie a konanie všetkých zúčastnených ako vzor napodobňovania 

pre dieťa, pozorujeme činnosti dospelých a udalosti v podmienkach MŠ a v jej blízkom okolí. 

Sme ústretoví k primeraným poţiadavkám dieťaťa /podpora samostatnosti, obdobie vzdoru, 

obdobie osamostatňovania sa „ja sám“ a pod./. Staráme sa o sebaúctu dieťaťa 

a nepoškodzovanie sebaúcty dieťaťa /napr. zľahčujúcimi výrokmi/. Učiteľ podporuje častý 

smiech v triede a prejavy humoru, rešpektuje „tvorivý neporiadok“. Zabezpečujeme tvorivú 

atmosféru a klímu vo výchovno-vzdelávacej činnosti a hodnotenie dieťaťa je orientované na 

pokrok. 

Exteriér MŠ poskytuje: 

 voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry 

 priestor pre zdolávanie prekáţok a pohybové aktivity na náradí  

/ preliezačky, kolotoč a podobne/ 



 priestor pre pohybové aktivity na kolobeţkách ...   

 priestor pre tvorivé, hravé aktivity detí 

/konštruovanie s pieskom, kreslenie s kriedou, hry s vodou a podobne/, 

 priestor na edukačný chodník 

/cesty a labyrinty, skákanie škôlky a podobne/, 

 priestor pre environmentálne aktivity detí 

/stromy ihličnaté, listnaté, kríky a podobne/ 

 priestor pre oddych a relaxáciu 

/trávnaté plochy, lavičky, tienisté miesta/ 

 

Snaţíme sa svojou prácou vytvárať kvalitné edukačné prostredie, uvoľnenú atmosféru, 

umoţniť deťom sa hrať a byť šťastnými pod profesionálnym vedením učiteľov 

a k spokojnosti rodičov. Najdôleţitejšia spolupráca MŠ je s rodinou a základnou školou. 

 

Spolupráca s rodinou: 

 

Formálna: - prvá návšteva v materskej škole 

  - úvodná informatívna schôdza, plenárna schôdza, triedne schôdzky 

  - poradenská činnosť – pedagogická a zdravotná osveta, výchovné poradenstvo 

  - návštevy v rodinách 

  - miestnosť pre rodičov 

  - poţičiavanie kníh a hračiek 

  - oslavy, výlety, slávnosti. besiedky, športové podujatia 

  - letáčiky, príručky, informačné bulletiny 

  - nástenky, školské časopisy 

  - písomné odkazy, oznamy 

  - schránka s návrhmi 

  - hodnotiace správy 

 

Neformálna: - rozhovory v čase príchodu /odchodu detí do a z materskej školy/, 

  - oznamy a zápisníky 

  - telefonický rozhovor 

  - stretnutia rodičov a učiteľov, 

 

Základné ciele profilácie MŠ: 

 

 Na základe uprednostňovania uvedených teoretický základov sme si stanovila priority 

pre  profiláciu našej práce - budovať MŠ rodinného typu. Teda budeme sa snaţiť chápať deti 

ako dar, ktorý nám rodičia denne zveria do starostlivosti v presvedčení, ţe u nás deti dostanú 

maximálne kvalitný a profesionálny prístup. 

 

 Vytvorenie rodinného prostredia pre deti, rodičov i všetkých zamestnancov. 

 Nadštandardná spolupráca s rodinou, hľadanie efektívnych moţností netradičnej 

spolupráce. 

 Propagácia zdravého ţivotného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine 

vedomostí, ale v rovine kompetencií vyuţívaných v beţnom ţivote. 



 Realizácia rôznych pohybovo - športových aktivít zameraných na rozvoj pohybových 

kompetencii detí. 

 Kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, zaloţený na ďalšom vzdelávaní, 

zvyšovaní odbornosti 

 Úspešná prezentácia výsledkov práce s deťmi na verejnosti. 

 Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a seba hodnotiace zručnosti 

vo vzťahu k vlastnému pokroku. 

 Stimulovanie sociálneho, emocionálneho a morálneho vývinu detí. 

 Cez environmentálne cítenie a správanie, viesť deti k zdravenému spôsobu ţivota, 

pestovať u nich základné návyky ekologického správania. 

 

 

V minulosti sme sa zapojili do projektov Škola podporujúca zdravie a Adamko – 

hravo a zdravo.  Oba projekty sú uţ ukončené, ale v budúcnosti budeme vyuţívať niektoré 

prvky z uvedených projektov, hlavne pri podpore zdravého ţivotného štýlu. 

 

 

6. Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania 

 

 V našej materskej škole deti absolvujú v priemere trojročnú dochádzku – aj dlhšiu ako 

3 roky – ale tieţ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola 

poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie 2 aţ 6 ročných detí, podľa záujmu rodičov aj 

poldennú formu vzdelávania, vzdelávania detí s odloţenou školskou dochádzkou. 

 

7. Učebné osnovy 

 

 Učebnými osnovami našej materskej školy sú – vzdelávacie štandardy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. 

 

  Dostupné na : http:∕∕www.minedu.sk∕data∕att∕7828.pdf 

 

 Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sme zvolili nasledujúce princípy: 

 

 Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach: 

 Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do desiatich rovnocenných 

celkov, kooperujúcich s ročnými obdobiami a sviatkami. Kaţdý mesiac je rozdelený do pod 

tém, ktorým sa venujeme jeden alebo viac týţdňov podľa potreby.  

 Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha 

písomnou formou, minimálne na dobu jedného týţdňa. Formálnu stránku plánov VVČ tvorí 

názov mesiaca, obsahového celku a pod témy. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú 

dané výkonovými štandardami a výkonovými úrodami tak, aby bolo dodrţané minimálne 

odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí podľa štátneho vzdelávacieho programu 

s časovou frekvenciou na jeden mesiac. Ostatné organizačné formy sú dané konkrétnymi 

aktivitami. 

 Pri plánovaní aktivít vychádzame z moţností školy a prostredia, v ktorom sa nachádza. 



 Špecifikom je to, ţe deti sú z mesta i okrajovej časti mesta, je tu mnoţstvo rodinných 

domov a prírodného prostredia. 

  

8. Vyučovací jazyk 

 

 V našej MŠ je vyučovacím jazykom slovenský jazyk. 

 

9. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania – vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 

 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním aspoň časti vzdelávacieho 

programu materskej školy. 

 Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

 Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. 

 Absolventom je osvedčenie slávnostne odovzdané pri posedení s rodičmi, kde sa 

prezentujú kultúrnym programom:    

                                                        

                                             „Rozlúčka s MŠ“ 

 

 Personálne zabezpečenie 

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanec materskej 

školy, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317∕009 o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437∕2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

 

 pedagogickí zamestnanci    6 (zástupkyňa riad. pre MŠ, 

5 učiteliek) 

 prevádzkoví zamestnanci    2 (školníčka a 1 upratovačka) 

 zamestnanci školskej jedálne:   4 (vedúca ŠJ a 3 kuchárky) 

 

11. Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy 

 

Charakteristika školy 

 

Počet tried      3 

Počet zapísaných detí na šk. rok 2018/2019  60 

Riaditeľka ZŠ s MŠ     Mgr. Ţofia Halásová 

Zástupkyňa riad. pre MŠ    Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

Vedúca  ŠJ      Magdaléna Bednarčíková 

 



Pre svoju prevádzku má materská škola nasledujúce priestory: 

 

 hospodárska časť 

 sklad učebných pomôcok 

 3 triedy 

 3 spálne 

 sociálne zariadenie (detské kúpeľne, šatne, WC pre kaţdú triedu samostatne) 

 izolačka 

 kancelária 

 zborovňa 

 záhradná miestnosť 

 kancelária pre vedúcu školskej jedálne 

 

Zakúpené a zrekonštruované sú nasledovné priestory v interiéry a exteriéry: 

 

 nový nábytok do troch  tried 

 nové stoličky a stoly v 3 triedach 

 nové osvetlenie v celej budove 

 nové koberce do troch tried 

 nové počítače do dvoch tried 

 oprava a rekonštrukcia terás na poschodí 

 výmena plastových okien na celej budove 

 zakúpenie interaktívnych tabúľ na edukačné aktivity detí – 2 x 

 didaktické pomôcky a hračky pre deti 

 technické opravy na budove školy 

 
      Materská škola je trojtriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo 

veku od troch do šesť rokov a deťom s odloţenou povinnou školskou dochádzkou. Materská 

škola poskytuje deťom aj moţnosť poldenného pobytu. 

      Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá pôvodne slúţila ako  detské 

jasle. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola  v januári 1997 sprevádzkovaná ako zariadenie pre deti 

predškolského veku. 

     Prízemie budovy tvorí vstupná chodba pre pedagogické, prevádzkové pracovníčky 

i pre rodičov a deti z triedy na poschodí a zborovňa.  

K dvom triedam, ktoré sa nachádzajú na prízemí patrí: samostatný vchod pre kaţdú 

z nich, vstupná chodba, šatňa pre deti, spálňa, sociálne zariadenia pre deti, trieda, sklad 

pomôcok, prípravovňa stravy. 

     Na poschodí sa nachádza samostatná trieda s príslušnými priestormi, dve veľké 

terasy, sociálne zariadenie pre dospelých, sklad čistiacich potrieb a riaditeľňa. 

       Kuchyňa s príslušnými skladovými priestormi, sklady s pomôckami pre učiteľky 

a výmenníková stanica sú umiestnené v suteréne budovy. 

      K materskej škole patrí priestranný dvor s trávnatými plochami, nízkymi i vysokými 

drevinami, pieskoviskom a preliezačkami pre deti. 



       Interiér materskej školy je zariadený novým, účelovým nábytkom. Triedy sú 

homogénne, ich rozmiestnenie je kaţdoročne aktualizované v školskom poriadku. Materská 

škola je vybavená tieţ audiovizuálnou technikou, deti od 4 do 6 rokov majú prístup 

k počítačom, počítačovým hrám a výučbovým programom. Počítač je umiestnený taktieţ 

v kancelárii riaditeľky, vedúcej ŠJ a v kaţdej jednej triede, kde majú pedagogickí zamestnanci 

prístup k internetu.     

       Práca s deťmi ako i dotváranie estetiky prostredia sú orientované na vytváranie 

kladného vzťahu k prírode. 

 

Prevádzka materskej školy 

 

6:30 hod. – 16:30 hod. 

      

 Areál MŠ spĺňa materiálno-technické podmienky na zabezpečenie kvalitného pobytu 

detí v MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á S A D Y 

 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

 

1. Dbať na bezpečnosť detí pri hrách v triede, cvičení, neopúšťať triedu detí bez 

zabezpečenia dozoru inou dospelou osobou. 

2. Činnosť s deťmi organizovať tak, aby nedošlo k úrazu. 

3. Na vychádzky brať so sebou stop – terč, pouţiť ho pri predchádzaní cez ulicu. 

4. Pre pobyt detí vonku si učiteľka vopred vyhladne miesto, vymedzí priestor bezpečný 

pre deti a ich hru. 

5. Pri vyššom počte detí neodchádzať na vychádzku ale zostať na školskom dvore aţ do 

príchodu druhej učiteľky. 

6. Deti, ktoré navštevujú triedu na poschodí, môţu zásadne chodiť len v sprievode 

učiteľky, inej dospelej osoby.  

7. Pri ukladaní detí na leţadlá k odpoludňajšiemu odpočinku zistiť, či deti nemajú 

v ústach potravu, prípadne niečo iné. 

8. Pri práci pouţívať ochranné pracovné prostriedky /odev, obuv/, aby sa zamedzilo 

pracovným úrazom, tie evidovať. 

9. V pracovnej dobe a na pracovisku nepouţívať alkoholické nápoje, dodrţiavať 

pracovnú dobu a pracovnú disciplínu. 

10. V spolupráci s MÚ Trnava odstrániť zistené nedostatky. 

11. Vznik poţiaru okamţite hlásiť vedúcemu pracovníkovi. 

12. Dodrţiavať poţiarne predpisy. 

13. Výchovnú činnosť zamerať tak, aby sa zamedzilo vzniku poţiarov. 

14. V objekte celej MŠ platí zákaz fajčenia, pri porušení zákazu budú voči týmto 

pracovníkom vyvodené opatrenia. 

15. Pri odchode z pracoviska vypnúť všetky elektrospotrebiče, pozatvárať okná, 

uzamknúť vchody. Zodpovedá upratovačka, ktorá končí zmenu.  

 

 

Trnava, 30.08. 2019 

 

 

Svojim podpisom beriem na vedomie : 

 

 

 

..................................  ...................................  ................................. 

 

..................................  ...................................  ................................. 

 

..................................  ...................................  ................................. 

 

..................................  ...................................  ................................ 

 



 

12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

v materskej škole zabezpečené v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 

527/2007 Z.z. o poţiadavkách na zariadenia pre deti a mládeţ, vyhláškou MZ SR č. 521/2007 

Z.z. o podrobnostiach o poţiadavkách na pieskoviská. 

 Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý moţno aplikovať na podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ a riaditeľ materskej 

školy je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, 

ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch. 

 Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich 

s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní sluţieb povinná: 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov, 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

 viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou 

školou. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu 

výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. 

 

 

Vnútorný poriadok pre zamestnancov MŠ, Murgašova 13, Trnava 

 
1. Prevádzka MŠ od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

2. Materskú školu kaţdé ráno otvárajú – upratovačka alebo školníčka spolu s jednou 

učiteľkou. 

3. Upratovačka a školníčka začínajú pracovnú dobu o 6.15 hod. a 8.30 hod. Pedagogickí 

zamestnanci podľa rozpisu. 

4. Nástup na pracovisko 15 minút pred začatím pracovnej doby.  

5. Príchod a odchod na pracovisku sa zapisuje do knihy dochádzky. 

6. Opustenie budovy počas pracovnej doby treba hlásiť riaditeľovi alebo zástupcovi. 

7. Kaţdú neprítomnosť v zamestnaní dokladovať potvrdením. 

8. Dodrţiavanie pracovnej náplne – všetci zamestnanci. 

9. Vzájomnú výmenu zmien konzultovať s riaditeľom alebo zástupcom. 

10. Pedagogickí zamestnanci sú zodpovední za bezpečnosť detí – nevzďaľujú sa od nich. 

11. Deti od rodičov preberá učiteľka, ktorá je za nich zodpovedná aţ po odovzdanie druhej 

učiteľke alebo rodičom. 

12. Pri odovzdávaní detí po konečnej zmene je potrebné počet detí dokladovať podpisom. 



13. Pri práci je potrebné pouţívať ochranné prostriedky. 

14. Kaţdý úraz je potrebné nahlásiť riaditeľovi, poskytnúť prvú pomoc a previesť spísanie 

úrazu. 

15. Kaţdý zamestnanec je zodpovedný za zverený inventár. 

16. Po skončení pracovnej doby skontrolovať uzavretie okien, odpojiť od siete elektrické 

spotrebiče. 

17. Uzamknutie budovy s udaním bezpečnostného kódu prevádza upratovačka, ktorá má 

konečnú zmenu (podľa rozpisu). 

18. Telefón slúţi na vybavovanie sluţobných záleţitostí. Súkromné hovory je potrebné 

zaplatiť. 

19. Počas pobytu na pracovisku sa kaţdý zamestnanec riadi pokynmi riaditeľky. V jej 

neprítomnosti zástupcom. Kaţdý sa riadi zákonnými predpismi, organizačnými, 

hygienickými a bezpečnostnými smernicami, ktoré sú zamerané na zabezpečenie 

plynulého chodu materskej školy. 

  

V materskej škole sa pravidelne vykonávajú poţadované revízie a kontroly vyhradených 

technických zariadení. V predpísaných intervaloch sa zamestnanci materskej školy zúčastňujú  

Školení o BOZP a o poţiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik. 

Problematika zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je 

podrobne rozpracovaná v prevádzkovom a v školskom poriadku. 

 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 
 Učiteľky prevádzajú hodnotenie priebeţne a systematicky. Pri hodnotení si overujú, či 

volili správny postup a metódy, či poţiadavky na deti neboli príliš náročné a podobne. 

Vyuţívajú slovné a písomné hodnotenie. Slovne hodnotia dieťa v kaţdej činnosti. 

V prevaţnej miere vyuţívajú pozitívne hodnotenie, ktoré dieťa motivuje k vyšším výkonom. 

 Učiteľky si vedú záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika), kde zaznamenávajú 

odchýlky v prejave, poznatkoch a schopnostiach detí. Záznamy navzájom konfrontujú 

a vyuţívajú ich v ďalšom výchovnom pôsobení na dieťa a v individuálnom prístupe. Učiteľky 

do pozorovacích hárkov zaznamenávajú základné prejavy dieťaťa. Hárky si učiteľky 

zostavujú samé podľa dohody alebo pouţívame rovnakú štruktúru diagnostiky. Výsledky 

hodnotenia učiteľky sú dôleţité pre úzku spoluprácu s rodičmi, ktorým učiteľka poskytne aj 

odbornú konzultáciu o výchove ich dieťaťa. 

 

Podrobne je táto problematika rozpracovaná v Ročnom pláne vnútornej kontroly 

školy. 
Systém hodnotenia kvality v našej materskej škole je zameraný na tri oblasti: 

- hodnotenie detí, 

- hodnotenie zamestnancov, 

- hodnotenie školy. 

 

 

 

 

 

 



Zamerať sa na spĺňanie nasledovných výchovno-vzdelávacích činností spojených 

s učením: 

 

 aby deti prejavovali záujem o VVČ, 

 aby boli deti aktívne v získavaní a osvojovaní poznatkov, zručností, postojov, 

návykov, 

 aby deti mali primerane rozvinutú sebadôveru, citové postoje a sebahodnotenie, 

 aby deti vedeli primerane formulovať vlastné názory a postoje, skúsenosti, 

 aby deti dobre reagovali na nové podnety a stimuláciu, 

 deti boli primerane samostatné pri riešení úloh, boli tvorivé, 

 aby deti vedeli pracovať individuálne, vo dvojiciach aj v skupinkách, 

 aby deti vedeli dokončiť činnosť v poţadovanej kvalite a poţadovanom čase,  

 aby deti vedeli primerane zhodnotiť vlastný pokrok, výkon v porovnaní 

s predchádzajúcim, 

 aby deti vedeli primerane zhodnotiť svoju aj kamarátovu činnosť, prípadne činnosti 

skupinky detí, 

 aby vedomosti, schopnosti a zručnosti detí boli vzhľadom na plnený školský 

vzdelávací program na dobrej úrovni, 

 aby deti dokázali získané vedomosti, zručnosti a schopnosti vyuţiť v praktických 

činnostiach a aplikovať ich v rôznych situáciách, 

 aby verbálna komunikácia detí bola na dobrej úrovni, dokázali slovne vyjadrovať 

nadobudnuté poznatky,  

 aby deti mali osvojené primerané pohybové návyky, boli obratné, pohybovo vyspelé, 

 aby deti vedeli nachádzať informácie v rôznych zdrojoch (edukačné programy, 

encyklopédie, literatúra, rozhovory s dospelými), 

 aby deti vedeli vyuţiť v rozmanitých aktivitách poznatky a informácie získané 

z rôznych zdrojov, 

 aby úroveň seba obsluţných, kultúrno–hygienických a stravovacích návykov detí bola 

primeraná, 

 aby produkty činností detí boli veku a rozvojovým moţnostiam primerané, niesli 

v sebe známky originality, kreativity a primeranej estetickej hodnoty, 

 aby správanie detí k sebe navzájom, k učiteľkám a ďalším zamestnancom materskej 

školy bolo kultivované, citlivé. 

 

14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy  

 
Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie 

poţiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokáţu 

úspešne vykonávať zverené úlohy. 

Hodnotenie v sebe spája viacero činností. Je to zloţitý proces, ktorý prebieha podľa 

určitých zásad, pravidiel, v určitom čase a majú naň vplyv mnohé objektívne a subjektívne 

faktory. Je to proces, ktorý  v sebe obsahuje  viaceré kroky,  ako napr.: zorientovať sa, 

rozhodovať medzi moţnosťami, porozumieť, oceniť, usporiadať, zaujať stanovisko, reagovať 

na skutočnosť a pod.  



Kontrolný systém na MŠ je rozdelený na hodnotenie pedagogických a prevádzkových 

činností. Realizuje sa podľa plánu kontrolných činností, ktorý je kaţdoročne aktualizovaný 

a vedú sa písomné záznamy o priebehu a výsledkoch kontrolnej činnosti. Kontrolovaná osoba 

je s ním preukázateľne oboznámená. 

V edukačnej činnosti je obtiaţnosť hodnotenia ešte zloţitejšia. Hodnotenie je vlastne 

porovnávanie výkonu podaného učiteľkou s niečím, čo je povaţované za ideálny výkon. 

 
Nástroje hodnotenia kvality práce učiteľky: 

-     dotazníky pre učiteľky, rodičov 

- hospitácie – riaditeľstva, vzájomné medzi učiteľkami 

- pozorovanie činnosti učiteľky 

- rozhovor s učiteľmi, rodičmi, zriaďovateľom, partnermi školy 

- SWOT analýza 

- analýza písomných materiálov a portfólií – školská dokumentácia, záznamy o deťoch 

-     plnenie záverov z pedagogickej rady, pracovných stretnutí, porád 

- hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky 

- sledovanie profesionálneho rastu učiteľov 

- prezentácia školy na verejnosti 

 

Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy alebo poverený 

pracovník. Je zameraná na plnenie cieľov a štandardov IŠVP. Uskutočňuje sa podľa plánu, 

náhodne, aj podľa aktuálnej potreby. 

Hodnotenie zamestnancov je jednou z dôleţitých činností systému riadenia ľudských 

zdrojov v MŠ. Všetci zamestnanci sú hodnotení 1 x počas školského roka podľa plnenia 

cieľov a úloh plánu práce školy. Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy. 

 

 

15.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 
Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné 

informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na deti kladené v štátnom i školskom 

vzdelávacom programe. 

 

Hodnotenie školy je zamerané na: 
- ciele stanovené v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom 

programe 

- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

Autoevalvácia materskej školy sa uskutočňuje spravidla 1 – 2x za školský rok formou 

analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, správou o výsledkoch a pod. 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne kvality: 
- školské portfólio   

- kronika školy 

- dotazníky pre rodičov, zamestnancov 

- hodnotiace porady 

- analýza úspešnosti prezentácie detí 

- SWOT analýza 

 

 

 



Školské portfólio obsahuje: 
- symbol – logo školy 

- kronika školy 

- zborník úspechov detí – víťazné práce, diplomy, 

- zborník aktivít učiteľov – osvedčenia o vzdelávaní 

- celoškolské projekty 

- akcie s rodičmi, organizáciami 

- foto, video – dokumentácia akcií /Ročenka/. 

 

16. Podmienky na profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 
 

 Podrobnosti o profesijnóm vzdelávaní pedagogických zamestnancoch sú podrobne 

rozpracované v ročnom pláne profesijného vzdelávania pedagogických zamestnancov 

materskej školy vypracovanom na základe analýzy aktuálnych vzdelávacích potrieb 

zamestnancov a aktuálnych potrieb detí.   

Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou kaţdého pedagogického a odborného 

zamestnanca MŠ. Prioritou je, aby kaţdý zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať, 

zdokonaľovať svoje majstrovstvo. Kaţdý zamestnanec má tieţ moţnosť ďalšieho vzdelávania 

za rovnakých podmienok. Kaţdoročne je vypracovaný konkrétny plán ďalšieho vzdelávania 

s konkrétnymi poţiadavkami, ktorý reaguje na aktuálne ponuky.  

Ciele plánu profesijného vzdelávania sú zamerané na oblasti: 
      -  uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe (v prípade, ţe v materskej  škole 

            pracujú) 

       -   udrţiavanie  a zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteliek 

       -   sprostredkovanie najnovších poznatkov ( inovácií) z didaktiky, pedagogiky   

           a  príbuzných vied 

 -   prípravu  pedagogických zamestnancov na prácu s výpočtovou technikou, 

     multimediálnou technikou a pod. 

- zhromaţďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe,  

      podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov 

- sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom 

informačného systému MŠ 

 

Problematika profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v Pláne profesijného vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

 

 

Záver 

 

  V budúcnosti sa budeme snaţiť o zlepšenie materiálno-technických podmienok, 

estetickejšieho vybavenia tried a priestorov MŠ /interiéru, exteriéru/ ako aj zvyšovaniu kvality 

vzdelávania učiteľov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. 

Rozvíjaním kľúčových kompetencií chceme dosiahnuť školskú spôsobilosť a získanie 

základov pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý ţivot. 
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 Učebné osnovy Inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie. 

 

 

Príloha 2 
 

 Projekty a ponuka aktivít v MŠ. 
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Príloha 2 

 

 

Projekty 

 Príroda okolo nás - Environmentálny – Poznanie, cítenie a aktívne participovať na 

ochrane prírody, 

 Prevencia obezity – zlepšiť zdravotný stav našich detí – viac edukačných aktivít 

zameraných na pohyb detí rôzneho charakteru, 

 Športový – športové aktivity pre deti predškolského veku na zlepšenie pohybovej 

kultúry a pohybových zručností, 

 Ekologický – ZBER BATERIEK a SEPAROVANIE ODPADU 

 Interný projekt „Nebojme sa počítača“ 

 

 

Ponuky aktivít 

 
Doplnkové aktivity: 

 

 JEDNORÁZOVÉ – výlety, exkurzie, divadlá, výchovné koncerty, otvorené hodiny, 

besedy, plávanie, školy v prírode... 

 OPAKUJÚCE       - pohybová aktivita – Mestská športová hala (1x týţdenne) 

 Zdokonaľovanie v anglickom jazyku 

 

 

Krúžky: 
  

 Anglický jazyk 

 Športový – cvičenie v športovej hale Slávia 
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